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• حنو عامل الغد - فتح اهللا گولن
• ما املوت؟ - أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي

• كيف نفكر يف الصلة بني العلم والدين؟ -  أ.د. طه عبد الرمحن
• البناء التربوي لتلميذ القرآن - أ.د. زغلول النجار
• روعة االنتساب التعبدي - أ.د. فريد األنصاري

• احلوار والفهم املتبادل يف رسائل النور - أ.د. قطب مصطفى سانو

دعوة ودعاءدعوة ودعاء

دعوة ال يردفها دعاء ال ختصب وال تزهر،دعوة ال يردفها دعاء ال ختصب وال تزهر،
فما مل نعط: ”ادعوين أستجب لكم“، وجودنا أقفرت روحنا، وأجدب قلبنا...فما مل نعط: ”ادعوين أستجب لكم“، وجودنا أقفرت روحنا، وأجدب قلبنا...

وسقطت دعوتنا يف فخ الدنيا... فكم من مرة َهزَّ دعاؤنا جوانح السماء، فتفتحت أبواًبا، وسقطت دعوتنا يف فخ الدنيا... فكم من مرة َهزَّ دعاؤنا جوانح السماء، فتفتحت أبواًبا، 
واطلت علينا لطًفا ورمحًة ووداَد.. فإذا رؤانا ربيع مزهر... وفكرنا عطاء مثمر... واطلت علينا لطًفا ورمحًة ووداَد.. فإذا رؤانا ربيع مزهر... وفكرنا عطاء مثمر... 

وأنفاسنا عطر يضوع... ودعوتنا دفء للمقرور.. وَفَرج للمكروب، وعزاء للمحزون..وأنفاسنا عطر يضوع... ودعوتنا دفء للمقرور.. وَفَرج للمكروب، وعزاء للمحزون..
فما خابت دعوة ال تنفك تتضرع حبرقة وبلوعة...  وتدعو اهللا من قلب سليم وروح منري...!فما خابت دعوة ال تنفك تتضرع حبرقة وبلوعة...  وتدعو اهللا من قلب سليم وروح منري...!

* * ** * *
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األمة تشق طريقهااألمة تشق طريقها

كسرت األمة أغالَلها... وشّقْت أقماَطها... وتسللْت مسرعة لتلتقي ذاَتها الغائبة... كسرت األمة أغالَلها... وشّقْت أقماَطها... وتسللْت مسرعة لتلتقي ذاَتها الغائبة... 
وتسترّد هويَتَها الضائعة...! ولم َتعْد تخشى العقبات... وال تهاب الموانع والـُمَثبِّطات...وتسترّد هويَتَها الضائعة...! ولم َتعْد تخشى العقبات... وال تهاب الموانع والـُمَثبِّطات...

فبَحرارة عزيمتها تفتَّتت جالميد اإللحاد...! وذابت جدران الجحود والكفران...فبَحرارة عزيمتها تفتَّتت جالميد اإللحاد...! وذابت جدران الجحود والكفران...
وبحرارة القلب واإليمان توارت التحّديات وغَدت سراًبا وهباء...!  وبحرارة القلب واإليمان توارت التحّديات وغَدت سراًبا وهباء...!  

ها هي بشرى المستقبل الواعد تلوح...  وإرهاصاته تتوالى..ها هي بشرى المستقبل الواعد تلوح...  وإرهاصاته تتوالى..
وبوارقه من وراء الغيب تومض وتومئ وتشير...!وبوارقه من وراء الغيب تومض وتومئ وتشير...!

* * ** * *



سجلٌّ يضم بني دفتيه كنوز أعظم إنسان  وطئْت قدماه الشريفتان األرض.  •
صورة غاية يف اجلمال للربدة الشريفة حتلي صدر هذا السجل.  •

صور مع شروح وافية ملَا تركه اخللفاء الراشدون من آثار عرب التاريخ.  •
متحف متنقل باآلثار اإلسالمية ال يستغين عنه سائح وال مقيم.  •

قطعة مجالية وفنية رائعة تفخر املكتبات بوجوده بني أهم كتب التراث لديها.  •

التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يرجى من الكاتب الذي مل يسبق له النشر يف الة   •

إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  الة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  الة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف الة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي الة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
يرجى إرسال مجيع املشاركات إىل هيئة حترير الة   

على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

املسـلمون اليوم ذكاء متعـب أو قوة إبداعيـة تعاين نزع 
االحتضار، وشـعلة نفٍس خابية، ُيِظلُُّهـْم زمان ال يأتيهم إال 
بالفواجع واآلالم، أحالمهم كوابيس رعب شـديدة الوخز، 
حضارم كنوز عتيقة يفاخرون ا ولكنهم حيجمون عن إاضها وجتديدها، 
إـم ال يدركون أيَّ ُقوى هائلة ينطوون عليها. ولكن مما يعزينا ويبعث فينا 
ـاءة ال زالت تكتب وتقول، وعقـول نرية ال زالت تبصر  األمل أقالٌم وضَّ
ودي، ونفوس ذكية سـامية ال زالت تتقدم الصفوف وتنري الطريق، وهذه 
"حراء" ذات النسب احملمدي "عليه الصالة والسالم" ال زالت تستقطب هذه 
األقالم والعقول والنفوس وتفتح صفحاا لكل من يريد اإلسـهام يف "الفتح 

اإلمياين" املنتظر من هؤالء األساتذة بأقالمهم وأفكارهم.
إن أسـتاذنا الكبري "حممد فتح اهللا كولن" بقلمه الندي املتلطف هو رائد 
األمل الباسم، والغد املشرق، إنه حيوك من خيوط اليأس نسيج الغد الذي يبشر 
به، ويدعو إليه، إنه يزرع يف األرض القفراء أشجار "السرو اإلمياين" املتفجرة 
باحلياة، واملشـتعلة بلهيبها األخضر الريان، إنه يهدم بقلمه شكوكيات كل 
متشـكك جبدوى احلياة اإلميانية عن طريق العقل والتجربة، ويشري إىل تلك 
اخليوط املتصلة بالعوامل اليت ال حصر هلا واليت هي من إبداعات اهللا جل جالله.

أما األسـتاذ "البوطي" فإنه يكتب عن أحجية املوت، هذه األحجية اليت 
حار فيها قدميا وحديثا الفالسـفة واحلكماء واألطباء. ويبني رأي اإلسالم يف 
"املوت" وكيف ينبغي أن نفهمه وأن نستقبله حني حيني األجل. وأما املفكر 
الكبري األستاذ "طة عبد الرمحن" فإنه يضع بني أيدينا طريقة للتفكري يف إجياد 
الصلة بني العلم والدين، وكيف مارسـها املسلمون القدامى وكيف منارسها 
حنن اليوم. والعامل الكبري األسـتاذ الدكتور "زغلـول النجار" يقيم صرحا 
تربويا عاليًا لتلميذ القرآن، لتربيته والعناية به، ليتخرج بعد ذلك وهو مكتمل 
الشـخصية وقادًرا على مواجهة احلياة بأفراحها وأتراحها، ومبوازنة عالية ال 
إفـراط فيها وال تفريط. مع مقاالت أخرى ال تقل أمهية عما أثبتناه هنا، غري 
أننا نعتذر لعدم متكننا من اإلشارة إليها لضيق هذه الصفحة عن االستيعاب.

إن هذه القّلة من أصحاب األقالم هم فخر املسلمني وتاجهم املتألق على 
مْفَرق رؤوسـهم، إم القوة املتحركة واحملركة معًا يف روح الفرد ويف روح 

اجلماعة، فكيف تنسى كلمام اليت صاغتها قلوم وقذفت ا أرواحهم.
إن معىن احلياة، وغاية الوجود، وقضية اجلنس البشري ومآالته يف القابل من 
األزمان، مع املعاجلات العلمية الطموح هي حماور هذا العدد من "حراء". وقد 
خاضت أقالم كتابنا احملترمني يف كل هذه األمور، صحيح أننا مل نبلغ بعد تاج 
املعرفة، غري أننا نسعى إىل ذلك، ألننا نشعر بأننا مسؤولون عن احلياة بكاملها، 

وعن اإلنسان يف أي مكان من األرض، ومن اهللا تعاىل السداد والتوفيق.. 

القوة املتحركة واحملركة...!

االفتتاحية

جملة علمية ثقافية فصلية تصدر عن:
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السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧ ٢

املقال الرئيس

 فتح اهللا گولن

البحث عن جوهر الذات
مل يربح العامل اإلسالمي يف القرون األخرية يدور 
يف دائرة مفرغـة حائما حول أغالطه من غري أن 
جيد جوهر ذاتـه وروحه؛ فكلما تقدم خطوة إىل األمام، أعقبها 
بتراجع خطوات إىل الوراء أو احنرافات عن سـواء السبيل. بل 
كثريًا ما خلف هذا السـري املشـؤوم أو االحنراف اللعني الذي 
طغت خطاياه على صوابه وأغرقـت أضراره فوائده، آثارًا غري 
حممـودة على اجلهود الذاتية االجتماعية يف حتري سـبل العودة 

إىل الـذات، فعّرضت األعمال الطيبـة ورجاهلا إىل التزلزل من 
األعماق. هذه احلال تدل على أن عقد اخلرز قد انفرط يف العامل، 

وأن دوالب الدول والشعوب يدور خالف مصاحلها.
لذلك، نؤمـن بضرورة توجيه العامل اإلسـالمي مجيعًا إىل 
التجدد بكل أجزائه يف فهم اإلميان، وتلقيات اإلسالم،(١) وممارسة 
اإلحسـان، وإثارة العشق والشـوق، وحتكيم املنطق، وتعديل 
طريقة التفكري، وأسلوب التعبري عن الفس، مبؤسساته ونظمه اليت 

تكسبه هذه األحوال.

Ÿ



٣السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧

الفكر الديين
إن أسـاس حياتنا الروحية قائم علـى الفكر الديين والتصورات 
الدينيـة. ولقد حافظنا على وجودنا حىت اليوم ذا األسـاس، 
وكانت وثباتنا أيضًا منطلقة منه. فإن جردنا أنفسنا منه، فسوف 
جند أنفسنا متخلفني ألف سنة إىل الوراء. إن الدين الذي يهدف 
إىل إضفاء املعىن على اإلنسـان والكائنات، ويتفتح على الروح 
َنى،  اإلنسـانية والذات، وحتقيق الرغبات املمتدة إىل ما وراء الدُّ
وإشباع حس األبد يف الوجدان... ليس منحصرًا على العبادات؛ 
إنه حيتضن احلياة الفردية واالجتماعية مجيعًا... ويتدخل يف كل 
مـا هو لنا: عقليٍّ وروحيٍّ وقليبٍّ... ويصبغ بصبغته كل تصرف 

لنا حسب نيتنا، ويلونه بلونه. 

البعد اجلهادي
نعم، كل تصرف للمؤمن احلق قائم على حمور العبادة، وكل جهد 
له ذو ُبعد جهادي، وكل محلة وجهد له متلون بالعقىب والرضا. 
فال حمل يف حياته للفصل بني الدنيا والعقىب... وال برزخ بني قلبه 
وعقله... وعواطُفه ومنطقه مزيج واحد متداخل... وال تتناكر 
حماكمته العقلية مع إهلاماته. كذا، التجربة واخلربة يف عامل فكره 
ُسـّلٌم نوراين يتصل بالعقل، والعلُم برج عال حبسابات الفراسة. 
فهو نسر حيلق إىل الالاية دومًا بأجنحة العشق العمالقة يف هذا 
الُسـّلم، وحالٌج يندف قطن الوجود ندفًا بفطنته يف هذا الربج. 
وحيث ال فراغ يف أي زاوية من زوايا هذا الفهم، فال كالم عن 

إمهال اإلنسان الفردي أو االجتماعي يف هذه املنظومة.

خرافة الصدام بني العلم والدين
والذيـن خيتلقون صدامًا بني الدين وبني العلم واحملاكمة العقلية، 
هم بؤساء جهلوا روح الدين والعقل. أما إلقاء مسؤولية الصراع 
بني الفئات االجتماعية املتنوعة على كاهل الدين، فهو اخنداع من 
كل النواحي. ألن الصراع بني التكتالت نابع من اجلهل واملنافع 
الشخصية واملصاحل الفئوية. ولن يؤيد الدين أيًّا من هذه املشاعر 
واألفكار. والواقع أننا قد نشـهد صدامًا وصراعًا بني قسم من 
املتدينني أيضًا، إال أن هذا يرجـع إىل أن هؤالء احلاملني لنفس 
اجلذوة الروحية مل يبلغوا املسـتوى املطلـوب يف صدق اإلميان 
وحفظ اإلخـالص... ورمبا تغلبهم عواطفهـم أحيانا... وإال 
فالفضيلة املؤمنة لن تفتح اال للسـقوط يف أمثال هذه التعاسة. 
والواقع أن سـبيل النجاة الوحيد من السقوط يف هذا البؤس هو 
إحياء الدين بكل مؤسساته وجعُلها مصدر حياة وغذاء للمجتمع.

االنبعاث اجلديد
إن اتمـع اإلسـالمي حباجة إىل "انبعـاث جديد"، وإصالح 
جاد يف ملكاته العقلية والروحية والفكرية، وبتعبري أكثر حيوية، 
إىل "إحياء"... إحياء يسـتجيب ملتطلبات مجيع أصناف البشر 
وحيتضن احلياة كلها، يف كل زمان ومكان، بقدر السعة والعاملية 
اليت تتسـع هلا مرونة النصوص، مع السـعي اجلاد للحفاظ على 

أصول الدين. 
إن هذا النظام املبارك منذ أن شـعرنا بظله فوق رؤوسنا 
-أدام اهللا حفظه علينا إىل األبد- قد فتح بابه مرارًا على التجديد 
واإلصالح، فشـهدنا االنبعاث مرات عديـدة. فعامة املذاهب 
ومعظمها متّثل التجديد يف الفقه واحلقوق. و أما الطرق الصوفية 
فقد مهدت املسـالك إىل القلب والـروح وعّبدا. والكتاتيب 
واملدارس عمومًا -يوم أن كانت لنا- قامت يف غالب نشـاطها 
بإضفاء املعىن على الوجود والكـون. وأما التجديد واالنبعاث 
املأمـول يف الوقت احلاضر، فيتحقق بالتوفيق بني كل ما ذكرناه 
من املؤسسـات وحشـدها مجعًا يف َمجمع واحد. وهذا يعين 
النفاَذ من القالب إىل اللب، وترك الشـكلية والتوجه إىل اجلوهر 
والروح، يف كل مسألة. ويعين أيضًا التوّجه إىل اليقني يف اإلميان، 

وإىل اإلخالص يف العمل، وإىل اإلحسان يف احلس والفكر...

الكمية والنوعية
نعم، ينبغي أن تكون "الكمية" تامة و"النوعية" هدفًا يف العبادات، 
والكلمات وسيلة والروح والصدق أساسًا يف الدعوات، والسنة 
مرشدة يف التصرفات، والشعور الزما. ويف كل هذه الغايُة والقصد 
هو اهللا... فليست الصالة قيامًا وقعودا... ولن تكون الزكاة ماًال 
مطروحًا خترج من املال تربئة للذمة وتصرف إىل حيث ال يدرى 
أين مصريه... ولئن صار الصيام جوعًا وعطشا، فماذا مييزه عن 
اِحلْمية؟ واحلج إن مل ْجير يف َفَلكه، فما اختالفه عن سـياحة بني 
مدينة وأخـرى تدّر على بعضهم عمالٍت أجنبية؟ والعبادات إن 
احنصرت يف الكم قد تصري كلعب األطفال... وصيحات األدعية 
اخلاوية من الروح شـغل الباحث عن عمـل احللوق... واحلج 
والعمرة إن صارتا مشـقة ُتحتمل للتسـلي حبمل لقب "احلاج" 
ومناقب احلج، فسـوف يفقـدان احلكمة والقصـد منهما...

أطّباء الروح
إن سـبيل اخلالص من االضمحالل واهلدر يف ِشـباك كل هذه 
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السـلبيات، هو إعالن النفري العام إلعداد أطّباء الروح واملعىن، 
الذين ميلؤون كل الفراغـات يف كياننا، ويزيلون نقاط الضعف 
يف نفوسـنا، وينقذوننا من عبودية اجلسم والبدن ويقودوننا إىل 
مسـتوى احلياة القلبية والروحية... أطباء تتسـع قلوم لكل 
سـاحات العلم والذكاء والعرفان والـواردات والفيوضات... 
من الفيزيـاء إىل امليتافيزيقا، ومن الرياضيات إىل األخالق، ومن 
الفنـون اجلميلة إىل التصوف، ومن الكيمياء إىل الروحانية، ومن 
الفضائيات إىل األنفسـية، ومن احلقوق إىل الفقه، ومن السياسة 
إىل السـري والسلوك. إن هذه األمة ليست حباجة إىل هذا وذاك، 
بل إىل مثل هذا املخ املدبر. فكما يرتبط العقل وحياور كل جهة 
بعيدة وقريبة يف البدن عرب األعصاب، ويرسل الرسائل إىل أقصى 
نقاطه ويسـتلم منها، فإن هذا الفريق سيكون يف تعاط مع مجيع 
خاليا جسم األمة وجزيئاته وذراته وُجسيماته، ويصل إىل مجيع 
الوحـدات يف اتمع، وميتد تأثريه إىل مجيـع أجزائه احليوية... 
ويهمس يف أذن كل شرائحه شيئًا من الروح ومن املعىن، مقبًال من 
املاضي ومكتسبًا عمقا أشد غورا يف احلاضر، وممتدًا إىل املستقبل.

فريق اإلميان
هذا الفريق يسـع صدره لكل الناس؛ من الطفل امللتزم واملؤدب 
يف املدارس، إىل أبناء الوطن السـائبني وغري املنضبطني يف األزقة 
والشـوارع. وُيفِرغ يف كل صدٍر إهلاماِت روحه، ويرّبيهم دهاة 
مؤهلـني بعلوم الغد ومهاراته وُيِعّدهم لفائدة اتمع، ويرفع كل 
إنسـان وكل شرحية إىل الكماالت اإلنسانية بالتطهر من لوثات 
العصـر يف صفاء مآوي النور وجمّمعـات إقامة الطالب وبيوت 

الطلبة واملدارس واجلامعات واملعابد والتكايا...
هذا الفريق يؤنس وحشية الصحف واالت والراديو والتلفزيون 
ووسـائل اإلعالم القوية، ليجعلها صوتًا وَنَفسًا للدين واملّلة من 
وجهة، ويرشد ا من وجهة أخرى األحاسيس السوداء واألفكار 
القامتة واألصوات املدهلمة، للوصول إىل سبيل املستوى اإلنسانية.

هذا الفريق ينقذ مؤسسـات التربية والتعليم اليت تغري شكلها 
ووجهتها كل يوم حسب األجواء حتت وطأة الضغوط اخلارجية 
واالحنرافات الداخلية... ينقذها من وصاية األفكار الدخيلة من 
مراكز القوى العاملية، فينظمها بصورة تستجيب ملتطلبات احلاضر 
وحسـب السياق التارخيي، ويرفعها لتكون مؤسسة ذات رسالة 

وهدف بربناجمها وخطتها وأسلوا. 

بفضـل ذلك، ترتقـي األمة من الفقر احلسـي والفكري، 
واحلفـظ الببغائي والنمطية إىل التفكـري العلمي احلقيقي، ومن 
تزكية أنواع الرذائل باسم الفن إىل الفن واجلمال احلقيقي، ومن 
العادة واإلدمان اهول املنشـأ والنسب، إىل الشعور األخالقي 
النابع من الدين والتاريخ، ومن التعصب لشـىت األفكار القابعة 
يف صدورنا واليت أضنتنا وأكتنـا، إىل توحيد القبلة يف اخلدمة 

اإلميانية والتسليم والشعور والتوكل.
لنضْع جانبا بلبلة التكوينات اجلديدة يف العامل، حنن ال نصّدق 
بوالدة شيء جديد من اهلندام الرأمسايل القدمي، أو أحالم الشيوعية، 
أو تكسرياا االشتراكية، أو هجينها الدميقراطية االجتماعية، أو 
خرق الليربالية البالية. احلقيقة هي أنه إن كان َثّم عاَلٌم مشـّرُع 
األبواب لنظام عاملي جديـد، فهو عاملنا حنن. وقد يتناوله اجليل 

القادم على أنه عصر ضتنا حنن.

الوالدة اجلديدة
هذه الوالدة اجلديدة، سُتكسب عامل مشاعرنا وأفكارنا، وكذلك 
مفاهيم فّننا ومجالنا، أعماقًا خمتلفة اختالفًا شاسعًا عما هو عليه 
اآلن. وبذلك سنكتشـف أذواقنا البديعة ونصل إىل موسيقانا، 
ونعثر على رومانسـيتنا... وجنعل شعبنا يستقر على أساس متني 
من كل النواحي، سـواء يف العلم والفن، أو الفكر واألخالق، 

فنضمن مستقبله.
شعارنا يف هذا املضمار النفُري واإلقدام، ومصدر قّوتنا اإلميان 
واحلقيقة. لقد أخفق دومًا الذين داروا بنا على األبواب األخرى 
على أمل الشفاء من األدواء باالنفالت من اإلميان ومن األخالق. 
ولقد نلنا حنن املعايل، وبقينا شـرفاء، بفضل اهللا الذي ارتبطت 
قلوبنا به، ويف ظل تسليمنا وانتمائنا إىل أمتنا اليت رجحناها على 
كل شـيء دنيوي، وبالِدنا اليت نشـأنا يف ربوعها وترعرعنا يف 
حضنها. وال أظن بأنين يف حاجة إىل شرح الواقع بعكس احلال!
وسنتابع يف فصل آخر إن شاء اهللا مواضيع يف االنبعاث من جديد. 

الترمجة عن التركية: عوين عمر لطفي أوغلو.  (*)

اهلوامش
املقصود من تلقيات اإلسالم أو متلقياته: طبيعة فهمه وتداعياته يف اإلنسان ونوع التصورات   (١)

بشـأنه. (املترجم)



دراسات إسالمية

ما الموت؟!.ما الموت؟!.

أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي*

مل يتحّد اهللا يف قرآنه الناس أن خيترقوا حكًما قضى 
عليهم به، إال حكًما واحًدا، هو املوت، وذلك يف 
قوله ﴿أَْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي 
ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة﴾(النساء:٧٨)، ويف قوله ﴿ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَن 
ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَالِقيُكْم﴾(اجلمعة:٨).. فأما فيما وراء ذلك، فقد ترك اهللا 
ساحة الدنيا مسّخرة لإلنسان خاضعة إلمكاناته العضلية والعلمية.

كل نفس ذائقة املوت!
هذه اجلملة من قرار اهللا يف حّق عباده؛ تقول لدعاة العلم احلديث 
وللمتوثبـني لغزو الفضاء، وملن يزعمـون اليوم أم يتحكمون 
بناصية الطبيعة، أن: "أمجعـوا أمركم واضفروا مجيع إمكاناتكم 
واحشدوا أقماركم ومراكبكم املشـروعة، مث جّندوا ذلك كله 
إلزاحة سـلطان هذا املوت الذي قهركم واستذّلكم، فإن أنتم 

جنحتم يف ذلك كنتم األقوياء حقًّا واملبدعني حقًّا".

Ÿ
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هـــا  لتـــي يتلقا لتربيـــة ا ّي أمة وتقدَمهـــا مرتبط بمـــدى ا إن رقـــّي أ
تقـــدم  فـــال ُينتظر  والفكرية.  لعاطفيـــة  ا لناحيـــة  ا مـــن  فرادها  أ

أمـــة لـــم تتوســـع  آفـــاق أفرادهـــا الفكريـــُة والوجدانيـــة.
* * *
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ولكن هذا التحـّدي الرّباين املتكـرر يف القرآن، يظل هو 
املهيمن والغـّالب.. ويظل الناس الذين يقودون سـفينة العلم 
واملخترعات يف عباب هذه الدنيا، حمكومني أذّالء لسـلطان هذا 
التحّدي اإلهلي.. وإنك لتتأّمل فتجد أن أحدهم ميوت كما متوت 
أضعف ذبابة يف الكون! إا احلقيقة اليت قهر ا اهللا سـّكان هذه 

الدنيا كلها، منذ فجر الوجود إىل أن تغيب مشسه!..

ولكن.. فما هو املوت؟
إن من تتمة مظاهر القهر الرباين، أن منهج الدراسات الغربية للعلم 
وحقائقه، جعل حقيقة املوت جمهولة وشـاردة عن ساحة هذه 
الدراسـات!.. ذلك ألن "العلم" يف املنظور الغريب ال سلطان له 
إال يف نطاق املادة.. إن "الروح" ال معىن وال وجود هلا يف قاموس 
هذا العلم، ومن مث فإن البحث يف "الروح" غري داخل يف شيء من 
موضوعاته ومسائله.. وملا كان املوت -فيما أخرب عنه القرآن- 

انفصال الروح عن اجلسد بعد أن 
كانت سـارية يف نسيجه وسائر 
خاليـاه، فقد غدا بسـبب ذلك 
ظاهرة جمهولـة احلقيقة. وكل ما 
رصدته الدراسات الغربية من هذه 
الظاهرة ال يتجاوز عوارضها املرئية 
كسكون  املادة،  ملقاييس  اخلاضعة 
القلـب، وغيـاب اإلحسـاس، 
وسكون النبض، وموِت ما يسمى 
جبذع الدمـاغ.. وواضح أن هذه 
وأمثاهلا ليست هي جوهر املوت، 

وإمنا هي من عوارضها وآثارها.
ومن مث، فقد وقر يف ذهن الغربيني أن املوت ال بّد أن يكون 
انطفـاء جلذوة الوجود، وانتهاء من احلـّي إىل العدم، وقد جاء 
تعبريهم: "ُحِكم على فالن باإلعدام" نتيجة هلذا التصور!.. وقد 
سـرت عدوى كلمة "العدم" هذه إىل كثري من جمتمعاتنا العربية 
واإلسـالمية، فقد أصبحت كلمة "العدم" تعبًريا عن املوت فيما 

تلوك ألسنة كثري من الناس.
 -" ولكن املوت -كما أخَربنا عنه "خالق املوت واحلياة
ليـس عَدًما، بل هو انتقال الكائن احلـّي من هذه احلياة الدنيا 
إىل حياة الربزخ.. وتفصيُل ذلك بالقدر الذي تسـمح به هذه 

الورقة، أن اإلنسان ثنائي التركيب يف كل األحوال، قبل املوت 
وبعده، أي إنه مؤلف من اجلسـد والروح السارية يف أجزائه. 
غري أن الروح تكون هي احلبيسـة حلساب اجلسد، والتابعة له 
يف هذه احلياة الدنيا. فإذا مات اإلنسـان انطلقت الروح وغدا 

اجلسـد هو التابع هلا.
فإن ختم لإلنسـان مبا يرضـي اهللا  من صاحل األعمال، 
انطلقت روحه مشّرقة ومغّربة، جتوب اآلفاق كما تشاء، ولكن 
ميتّد منها إىل اجلسـد الذي يثوي يف ُتربته ما يشبه أشّعة الشمس 
الـيت متتد فتتصل بكل ما تشـرق عليه، فهي بعيـدة عنه بذاا 
ولكنها متصلة به بأشـّعتها. كذلكم الروح، مفصولة عن جسد 
امليت بذاا، متصلة به أينما ذهبت بأشـّعتها.. وبسـرٍّ من هذا 
االتصال يتمتع اجلسد باإلحساس، سواء أكان جسًدا متماسًكا 

أم حتّول إىل رميم وُفتات!..
وإن ختم لإلنسان خبامتة السوء، 
انفصلـت عنه الـروح لتهوي إىل 
القرار الذي أعّده اهللا هلا، والذي فيه 
من الضيـق واآلالم ما ال يعلمه إال 
اهللا، وإّال من سبق وذاقه، وميتّد منها 
-وهي يف مقّرها ذاك- إىل اجلسد ما 
يشبه أشـّعة الشمس، فتكون روحه 
موصولة به وإن كانت منفصلة عنه.
ومن هنا يتعرض امليت جسـًدا 
وروًحا ملا أعّده اهللا له من نعيم القرب 
أو عذابه.. تتنعم الروح، فتسـري 
مشاعر هذا النعيم إىل اجلسد وذراته 
أينما كان، أو تتعذب الروح فتسري مشاعر العذاب إىل اجلسد 

وذراته أينما كان أيًضا.

ولكن فما الدليل العلمي على هذا الكالم؟
أذّكـر قبل بيان الدليل مبا هو معلوم يف منهج البحث العلمي أن 
احلقيقـة املراد معرفتها إن كانت ماّدية خاضعة للحس فسـبيل 
معرفتها التجربة واملشـاهدة، وإن كانـت غري خاضعة للحس 
كأحداث املاضي السـحيق واملسـتقبل البعيـد، وما ال يدخل 
وجوده حتت سـلطان احلواس، فالطريـق إىل معرفتها هو اخلرب 
الصـادق الذي يصلنا عن طريق التواتـر. وقد عرفنا أن جوهر 

"
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املوت غري خاضع لشيء من احلواس ووسائلها، وإمنا الذي خيضع 
للحواس ظواهر املوت وأعراضـه.. إذن فاخلرب الصادق املتواتر 
هو الذي يكشـف لنا عن حقيقة املوت. واخلرب الصادق هنا هو 
كالم اهللا الواصل إلينا عن طريق التواتر. وإمياننا باهللا خالق املوت 

واحلياة ليس حمل نقاش هنا.
وقـد أّكد بيان اهللا يف القرآن، يف أكثر من موضع، أن املوت 
ليـس عدًما، وإمنا هو انتقال من احليـاة الدنيوية هذه إىل احلياة 
الربزخية اليت تفصل ما بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة. يقول اهللا 
تعاىل عن آل فرعون وحاهلـم بعد املوت ﴿النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها 
ا َوَعِشـيًّا﴾(غافر:٤٦)، ويقول عن مصريهم يوم القيامة ﴿َيْوَم  ُغُدوًّ
ـاَعُة َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب﴾(غافر:٤٦)، ويقول  َتُقوُم السَّ
عن الذين ظلموا أنفسهم يف دار الدنيا باجلحود واالستكبار على 
اِلُموَن ِفي َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَالِئَكُة َباِسُطو  اهللا ﴿َوَلْو َتَرى ِإِذ الظَّ
أَْيِديِهْم َأْخِرُجوا أَْنُفَسـُكُم،(١) اْلَيْوَم(٢) ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن ِبَما 
ُكْنُتْم َتُقوُلوَن َعَلى اِهللا َغْيَر اْلَحقِّ َوُكْنُتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتـْكِبُروَن﴾ 
(األنعـام:٩٣). ويقول عن منوذج من الناس الذين أيقنوا بوجود اهللا 

وخضعوا لسـلطانه ودانوا بذّل العبودية له، وهم الشهداء ﴿َوَال 
َتْحَسـَبنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي َسـبِيِل اِهللا َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم 

ُيْرَزُقوَن﴾(آل عمران:١٦٩).
وبعد، فإن املنِكر لوجود اهللا خالًقا لكل شـيء، ال يقيم هلذا 
الدليل وزًنا، وال يرى بينه وبني العلم أي نسب.. واملوقن بوجود 
اهللا ولكن مع إنكاره ملـا هو ثابت من أن القرآن كالم اهللا، هو 

اآلخر قد ال يقيم وزنا هلذا الدليل.
ولكن َمن عِلم وجود الصانع ، وأيقن أن القرآن كالمه، 
علـم أن ما قلته هو القرار العلمـي الذي ال يلحقه ريب. وحنن 
موقنون بوجود الصانع خالق املوت واحلياة، وموقنون بأن القرآن 
كالم اهللا . إذن فحديث القرآن عن املوت وحقيقته، كشف عن 

واقعه وذاته. وليس مثة من هو أعلم باجلهاز املصنوع من صانعه. 

كلية الشريعة، جامعة دمشق / سوريا.  (*)
اهلوامش

أي يقولون للظاملني أخرجوا أرواحكم.  (١)

املراد باليوم ما بعد املوت مباشرة.  (٢)
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"أنا" ِابن الخلود

لتأخذ املقربُة جسدي،
ليأُكْلُه التراب،

فجسدي ليس "أنا"...
هو شيء مين،

إنه بذريت املدفونة.
وأية بذرة ال تغدو ربيعًا، 

عندما يأيت الربيع...؟!
* * *
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هذا األمر معروف لدى كثري من الناس، ومعروف 
لن املشـقات بسـببه،  عند األّمهات اللوايت يتحمَّ
ومعروف لدى اآلباء ألم يشـهدون على ذلك. 
والذين ال يعلمون حقيقة املسـألة، يوجهون الّتهم إىل زوجام 
قائلـني: "وَمن يدري ماذا أكلِت؟!"، أو تتحدث النسـاء فيما 
بينهن: "إّن فترة محلي مزعجـة للغاية"، وذلك للّتعبري عن عدم 
رغبتهـن يف اإلجناب مرة أخرى. بينما تروي بعضهن كيف أّن 
أتعنب َمن حوهلّن عندما اشـتهني أكل البّطيخ يف فصل الّشتاء أو 

أكل الربتقال يف فصل الّصيف.

نعمة الوحم
ُتعرف عالمات احلمل يف مظاهر الغثيان والقيء واالشتهاء املفرط 
لبعض أنواع األغذية أو النفور من أنواع أخرى باسم "الَوَحم" أو 
"مرض الّصبح". وغالبا ما يظهر الوحم يف األشهر الثالثة األوىل 

(ما بني ٧ و ١٢ أسـبوعا من احلمل). وختتلف املؤشرات الطّبية 
حسب شـدة الغثيان والقيء باختالف البنية اجلسدية، وترتبط 
كذلـك بنوعية األغذية املُتناولة. وتنقطع الشـكوى من الغثيان 
والقيء عند أغلب الّنساء مع بداية الشهر الّرابع للحمل، وتستمر 

لدى القليل منهن خالل الشهرين اخلامس والسادس. 
وكشـفت األحباث يف اآلونة األخرية أّن هذه الظاهرة ختفي 
خلفها رمحة عظيمة ُمستترة ِمن َلدن اخلالق سبحانه، فهي ظاهرة 
زاخرة باِحلكم. أجل، إّن الوحم ليس قَلًقا أو مرًضا، بل هو درع 

فيْزيولوجي حيمي الطفل. 
إن األحباث اليت أثبتت أن الوحم يف سـريه العادي مفيٌد لألم 
من جهة وللجنني يف مرحلة منّوه من جهة أخرى، لقيت استغراًبا 
يف الوهلة األوىل؛ فقد كان الّرأي السائد -إىل يومنا هذا- يتمثل 
يف ضرورة إجراء معاجلة طبية إذا ما أّدى الوحم إىل قيء مكثف 

من عجائب الرحمة اإللهية:من عجائب الرحمة اإللهية: الَوَحم الَوَحم
د.سليم أيدين*

{‚

علوم
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مما ينجّر عنه فقدان يف توازن الّسوائل يف اجلسم بسبب حدوث 
نقص يف كّمية األمالح والفيتامينـات. ويطلق على هذا النوع 
 hyperemesis" من القيء والغثيان الشـديدين يف لغة الطب اسم

 ."gravidarum

ما هي أسباب الوحم؟ 
ال ُتعرف األسباب احلقيقية للوحم، لكن من املعلوم أّن التغّيرات 
اهلرمونية واختالف سـكر الّدم يف فترة احلمل يلعب دوًرا مهّما 
يف ذلك. ومادة األستروجان اليت تسجل زيادة يف بدايات احلمل 
واليت تفرز من املشـيمة (وهي طريق الّتواصل بني األم والطفل) 
ـة الشـّم وجتعلها كثرية التأثر مبا تشمه. لذا تزداد  ترهف حاسَّ
حاّسة الشم قّوة لدى النساء احلوامل الالئي لديهن كمية أكرب من 
ماّدة األسـتروجان يف األشهر الثالثة األوىل من احلمل. كما أّن 
األستروجان وهرمونات الربوكسترون (pro-gesteron) من شأا 
زيادة احلساسية لـ"املنطقة املنشـطة" للـ"كمورابسابتورات" 
الواقعة يف الدماغ، ويؤدي هذا األمر إىل الكشف عن التوكسينات 
(الّسـموم) املوجودة يف الدم بكّمية قليلة جّدا. وعندما تكتشف 
هذه املنطقة يف الدماغ وجود الّسـموم املوجودة يف الدم حتّرك 
أحاسيس الغثيان والقيء على الفور. كما أّن هناك تقارير أثبتت 
ا  أّن البكترييا املسماة بـ "helicobacterpylory" تلعب دوًرا مهمًّ

يف وقوع إثارما بشكل مكّثف. 
وإذا اعتربنا كالًّ من الغثيان والقيء نظاما دفاعيا للبنية اجلسدية 
ضد األجسام الغريبة، فإّن العالمات الطّبية للوحم من الغثيان والقيء 
تصبـح موضع نقاش حول ما إذا كانت مَرضا أم ال. والتغريات 
يف األستروجان والربوكسترون وسائر اهلرمونات، ليست سوى 
ردود أفعال نريوهرمونية يقوم ا اجلسم يف إطار الّنظام الدفاعي. 
وقد أثبتت األحباث األخرية اليت أجريت على الّنساء احلوامل من 
اللوايت عشن الوحم واللوايت مل يعشـنه، أن اهلرمونات املتزايدة 
ليست عامال يف حدوث الوحم، كما ال جند أّي دليل يوحي بأّن 
حماولة تذليل شكاوى الّنسـاء حول الشعور باالمشئزاز والغثيان 
حنو أغذية معّينة سوف ينفع اجلنَني واحلمل. بل على العكس من 
ذلك، فإّن األحباث األخرية أثبتت أّن هذا الوضع ليس مَرضّيا، وإمنا 
هو نظام دفاعّي ذو فوائد مهّمة للجنني الذي ينمو يف رحم األم.

حكمة الوحم 
 The) وكان "مارجي بروفت" من جامعة كاليفورينا - باركلي

University of California at Berkeley-Margie Profet) أول 

مـن لفت الّنظر إىل هذا املوضوع يف عـام ١٩٥٥م. رأى هذا 
الباحـث أن الوحم ميثل آلّية رمحٍة إهلية هدفها محاية اجلنني الذي 
ينشـأ داخل جسم اإلنسان بشكل معجز، وأنه حيمي اجلنني من 
الّسـموم الطبيعية يف األغذية. وحسب اإلثباتات واالكتشافات 
فإّن املرأة اليت تتجنب بدافع الوحم تناوَل بعض األغذية يف فترات 

حّساسة خالل احلمل تتمتع حبّظ عال إلجناب مولود سليم. 
وحتتـّل حاالت اإلعاقة عند اإلجنـاب مكانة هاّمة يف يومنا 
أيضا، حيث جند يف أمريكا الشـمالية أن نسبة تتراوح بني ٢٪ 
إىل ٣٪ من حاالت اإلجناب السنوي تدخل يف إطار اإلعاقة عند 
اإلجناب. ورغم اكتشاف األسباب اجلينية لبعض هذه اإلعاقات 
الـيت تقع عند اإلجناب واليت تتكّون خـالل فترة احلمل، إّال أّن 
أسـباب ثلَثيها غري معروفة. وحسب رأي "بروفت" فإّن الّسبب 
يف ذلك هو تناول األغذية بشكل عشوائّي خالل احلمل، وكذلك 

الغذاء غري املنتظم لدى النساء غري الواِحمات. 
 Paul) "وأثبت الباحـث جبامعة كورنال "باول شـارمان
Sherman) وزمالؤه عام ٢٠٠٠م بأّدلة مقنعة أّن للوحم ِحكًما 

هامة لدى ٨٠ ٪ من الّنساء احلوامل.
أقر شـارمان وفريُقه أن احلكمة من وراء احلساسّية املفرطة 
للجسـم البيولوجي حنو أغذية معينة هو محاية األّم واجلنني مًعا 
من الّسـموم الطبيعية احملتمل وجودها يف األغذية، وكذلك من 
املوتاجينات (املواد املضرة اليت تتسـبب يف طفـرات وراثية). 
والشـعوُر بالغثيان والقيء (الوحم) يف بدايات احلمل مينع األّم 
من تناول اُخلضر واألغذية احملتمل احتواؤها على خماطر الّسموم. 
وهكذا يظل الطفل الربيء يف ظّل الرمحة والعناية عند منّوه، وهو 
نفـس ما حيُدث بتوجيه إهلّي لكثري مـن احليوانات احملرومة من 

العقل والعلم عندما تبحث عن أغذية معينة.
وثبت أن احتمال إسـقاط اجلنني لدى النساء اللوايت يعشن 
ا، يف حني تظل خماطر  الوحـم املعتاد بالقيء والغثيان ضعيف جدًّ
إسـقاط اجلنني وإجناِب طفل معاق لدى النساء الّلوايت ال يعشن 
الوحم نسـبة مرتفعًة. وقام "فالكسـمان" و"شرمان" بتحليل 
نتائـج ٥٦ حبثا أجريت على ٧٩,٠٠٠ امـرأة حامًال من ١٦ 
دولة للتوّصل إىل هذه االسـتنتاجات. وكانت نسبة ٦٥٪ من 
الّنساء احلوامل يشـعرن بامشئزاز ورع وغثيان ضّد نوع واحد 
من األغذية على األقل، و١٦٪ من الّنسـاء الواِحمات يشعرن 
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بامشئزاز ضّد اَملشـروبات الكافائينية (الكافائني هي املاّدة املنّبهة 
يف الّنب)، و٨٪ منهّن ضّد األزهـار وخضر معّينة مثل القرنبيط 
والكرنب، و٤٪ منهن ضّد األغذية احلارة واألغذية اليت حتتوي 

على توابل.
والعجيب يف كّل هذا هو احتواء مجيع هذه اخلضر واألغذية 
ذات التوابـل على مسوم طبيعيـة. وتعد الّسـموم الطبيعية يف 
النباتات وجها آخر للرمحة والشفقة، حيث حتميها من احلشرات 
والبكترييـا املضرة واملؤدية إىل األمراض. لكن هذه اخلضر حتمل 
يف طياا خماطر تتمثل يف إحلاق الضرر باجلنني الذي ال ميلك أّي 
نظام دفاعّي يف مرحلة منوه. ويدعم الشـعوُر بالغثيان واالمشئزاز 

املتكون يف جسم األم منَع تسّرب هذه األغذية 
إىل اجلسـم مما يسـاعد على منـو الطفل 

بشكل صحي. و٢٨٪ من احلوامل 
الوامحات يشعرن بامشئزاز وغثيان 

ضّد األغذيـة احليوانية. وقد 
"جامعة  يف  الباحثون  قارن 
الّسـجالت  بني  كورنال" 
املتعلقـة  واالكتشـافات 
بالوحم يف ٢٧ جمتمعا خمتلفا 

ووجدوا  إثباتاـم.  لتأييد 
ظاهرة الوحم يف ٧ جمتمعات 

من بـني ٢٧ جمتمعا، ومل تكن 
ألّن  سريرية،  طبية  كمشكلة  تظهر 

أهلها تعـّودوا على اسـتهالك الّذرة 
واألرز والبطاطـا فضال عن اللحوم، بينما عّمت 

الشـكاوى الطبية السريرية املتعلقة بالوحم يف ٢٠ جمتمعا منها. 
وكان السبب يف ذلك يرجع أساسا إىل استهالك األغذية احليوانية 

واللحوم غالًبا يف املأكوالت التقليدية هلذه اتمعات. 
ومبا أن غذاء اجلنني يأيت من الربوتينات املوجودة يف الّلحم لدى 
النساء احلوامل اللوايت يستهلكن الّلحوم، فإنه من احملتمل أن ُتلحق 
الكائنات الطفيلية والبكترييا املتسـببة يف األمراض داخل اللحوم 
أضرارا باجلنني. لذا جيب منع هذه األغذية من الّتسرب إىل جسم 
اجلنني، األمر الذي يكّون شـعورا بامشئزاز وغثيان ضّد األغذية 
املضّرة، وذلك بوقوع زيادة يف قدرة الشّم والطعم مبئات األضَعاف.

رغم أن الشـعور باالمشئزاز والغثيان حالة عرضّية وحدث 
مؤّقت لدى كثري من النسـاء، فإنه مـع ذلك حيمل أمهية كبرية 
بالنسـبة إىل مرحلة احلمل. وتعد فترة تزايد الشـكاوى جّراء 
الوحم أخطر فترة خالل احلمل، حيث تزداد حساسـية اجلنني 
ضد املواد الكيميائية خالل األشـهر الثالثة األوىل للحمل نظرا 

لتكون األعضاء فيه.
ويتـم الضغط يف هذه الفترة على نظـام املناعة لألّم كي ال 
َيرفض اجلنني، وذلـك عرب إحداث تغيري حيـوّي وإعجازّي، 
وبذلك يلتصق اجلنني جبدران الّرحم التصاقا شـبيًها بانتشـار 
جذور الشـجرة يف التراب. ولئن كان هذا الّضغط أمًرا إجيابيا 
للطفل، إال أنه قد يكون سـلبيا لألّم اليت تصبح 
للجراثيم  احلالـة- ُعرضة  هذه  -يف 
املسـببة لألمراض. ولذلك يتحّول 
جهاز االلتقاط يف دماغ األّم 
ا،  إىل وضـع حسـاس جدًّ
كي ال تقبـل األّم احلامل 
األغذية الفاسدة واحملتوية 
علـى البكترييا يف الفترة 
اليت يقع فيها الضغط على 

نظام املناعة.

مسـوم األغذية وخطورا 
على اجلنني

من  والغثيان  بالنفور  والشـعور 
رائحة القهوة مؤّشـر مهم على احلمل، 
ألن القهوة حتتوي على ما يزيد على ألف نوع 
من الّسـموم، ومنها الكاَفيني. كما حتتوي أنواع الّشاي النبايت 
على التوكسـينات الطبيعية مثلما هو األمر بالنسبة إىل التوابل. 
وحيتوي اجلزر الغنـّي من حيث الفيتامينات على مادة كيميائية 
تعـرف بـاسم "بســورالني" (psoralin)، وحيتـوي الِفطر 
عـلى "اهليدرازين" (hydrazine) ونبات الّرحيان على مادة ساّمة 
تسمى "إسـترغول" (estragol) وهي تؤدي إىل تغّيرات وراثية. 
وحيتوي الكرنب األمحر والّزهـور والكرنب األبيض على مادة 
مسّببة للّتحوالت وتعرف باسم "I-isothiocyanate". وحتتـوي 
 .(solanin) "قشـور البطاطا والطماطم على مـادة "السوالنني
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وتفرز هذه النباتات كّل تلك املواد السـاّمة املذكورة من أجل 
محاية نفسها من األعداء. وعلى سبيل املثال، ترتفع نسبة اإلعاقة 
لدى جدي املاعز إذا استهلكت املاعز احلامل نباتا عشبيًّا يعرف 
باسـم "Lupinus sp" أو "الفول املّر" الغنـّي بالسموم الطبيعية 

بكّمية كبرية.
وبفضل األنزميات املغرية لتركيبة الّسموم املوجودة يف الكبد، 
فإّن جسم اإلنسان يستطيع أن جيابه التأثريات السلبية هلذه اخلضر 
والفواكه عند اسـتهالكه، بينما متثل هذه األنزميات خطرا جادًّا 
على اجلنـني النامي يف رحم األم، ألن اجلنني مل حيصل بعُد على 
اآللية الفيزيولوجية واألنظمة املضادة لتلك السـموم الطبيعية يف 
األشهر الثالثة األوىل من احلمل، فال مفّر إذن من أن ُتلحق هذه 
األغذية اليت حتتوي على الّسـموم الطبيعية واليت تستهلكها األّم 
أضرارا باجلنني. ويكُمن احلّل إذْن يف ضرورة عدم تناول األّم هلذه 
األنواع من األغذية، ومن هنا يتحّول جهازا الّتذوق والّشم لدى 

ا. األم إىل وضع حساس جدًّ
ومبا أن املواد املؤثرة داخل التوابل مضادة للجراثيم والطفيليات 
فإّن اسـتعماهلا يف األطعمة مفيد للكبار وغري احلوامل من النساء 
من حيث الوقاية، خاّصة. واسـتهالك الّناس املقيمني يف أقاليم 
سـاخنة ذات مأكوالت حاّرة وغنية بالّتوابل قرار صائب، ألّن 
الّتوابل احلارة تقلل من خماِطر فساد الّلحوم مبّكًرا، وبالتايل تقّلل 
من خطر الكائنات املسّببة لألمراض بسبب احلرارة. وتقوم التوابل 

احلارة داخل األطعمة بدور تطهريي ضد اجلراثيم. 
غـري أّن هذا الوضع املفيد للّناس العادّيـني يشـكل خطًرا 
هاما على احلوامـل، ألن أغلبية التوابل حتتوي على مسوم طبيعية 
ا أن ُتلحق  إىل جانب مواد مضادة للجراثيم، ومـن احملتمل جدًّ
هذه السموُم الطبيعية اليت تتمّيز خباصية "التْحويل الوراثي" ضررا 
ا عرب انقسـام سريع  بالربنامج اجليين للجنني الذي يسـّجل منوًّ
يف اخلاليا. وتشـعر املرأة احلامل بامشئزاز وغثيان ضّد األطعمة 
ذات التوابـل، وبذلك حيتمي الطفل من أخطار التوابل املتوقعة، 
د أضرار هذه السـموم لدى الكبار وغري احلواِمل من  بينما تتبدَّ
قبل األنزميات املضادة للسـموم واليت توجد يف السيتوكرومات 
املوجـودة يف الكبد. كما أّن عدم امتالك غري احلامل عضًوا مثل 
اجلنني الذي يكرب بسـرعة كبرية، ويكون حساسا إزاء مؤثرات 

التحول الوراثي (املوتاجينية) يعترب آليَة وقايٍة إضافية.

خطورة البكتريا على احلوامل
واألغذية اليت ال تشتهيها النساء احلوامل ويشعرن ضّدها بامشئزاز 
أكثر خالل فترة احلمل هي اللحم والسـمك والدجاج والبيض 
بالّدرجة األوىل، ألن هناك احتماال كبًريا أن حتتوي هذه األغذية 
على البكترييا والكائنات الطفيلية (إذا اسـتثنينا حاالت الّصيانة 
الصحية احلديثة والتغليف الغذائي اجليد). ومثال نرى يف بدايات 
فسـاد األغذية أا حتمل طفيلّيات تكسـوبالزما بارازيتينا وهي 
طفيليات وحيـدة اخللية وتنتقل إىل اإلنسـان من القطط. وإذا 
تناولتها األم مع األغذيـة يف بدايات احلمل فإن ذلك يؤّدي إىل 
إصابتها بالعدوى وإىل إسقاط جنينها. ومن هذه الناحية نرى أّن 
الوحم الذي يظهر يف األشـهر الثالثة األوىل من احلمل هو نظام 
دفاعّي فطري حيمـي الطفل من هذه األخطار كّلها. وقد أصبح 
الكثري من األطباء يقّرون اليوم أّنه من اخلطأ تسـمية الوحم الذي 
يسـمى باألجنليزية "morning sickness" (مبعىن "مرض الصبح") 
مرًضـا، ألّن الوحم ليس مرًضا، وإمنا هو واقع تناغم فيزيولوجي 
تتجلى فيه الّرمحة والعناية حنو الطفل بكل وضوح. وهذا يعين أنه 

ال حاجة لتناول الّنساء احلوامل أدوية ضّد الغثيان. 

الوحم نعمة إهلية
وحنن نشعر اليوم حبزن شديد إزاء هؤالء الّنساء اللوايت اعتربن هذا 
الوضـَع َمَرضيًّا يف املاضي وتناولن أدوية خمتلفة ممّا أّدى إىل إجناب 
أطفـال معاقني. ويا ليت هذه األحبـاث كانت ُأجريت قبل هذا 
الوقت لُيكتشـف أّن الَوحم كان نعمًة إهلّية. ويتضح أنه من أجل 

ذلك، ينبغي تغيري نظرتنا إىل الكون واإلنسان يف كل شيء.
وخالصة القول، يف ضوء املعلومات املذكورة سابقا جيب عدم 
اعتبار الوحم الذي يظهر يف األشهر الثالثة األوىل من احلمل مرًضا، 
بل ينبغي اعتباره مؤشرا الستمرار احلمل بشكل طبيعي، حيث يتضح 
من ذلك أن التغيريات النفسـية والفيزيولوجية مع بداية محل املرأة 
هي مظهر لتجّلي رمحة اخلالق العلّي وشفقته إزاء اجلنني واألم معا. 
وتزول شـكاوى الوحم يف الغالب بعد األشـهر الثالثة األوىل من 
احلمل النقضاء فترة اَخلطر حيث ختتفي الضغوط على منظومة املناعة 
يف جسم املرأة ويكتمل منو أغلبية أعضاء اجلنني، وبذلك َتُعود األم 

إىل تناول األغذية على النحو املعتاد. 

كاتب وباحث تركي. الترمجة عن التركية: مصطفى ستييت.  (*)
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التربوي  البنـاء  اسـتكمال  إن 
للمسـلم بصفة عامـة وحلامل القرآن 

الكرمي بصفة خاصة يقوم على التصور اإلسالمي 
الصحيح لإلنسان والكون واحلياة وملعىن ألوهية اهللا . وميكن 

إجياز ذلك يف النقاط التالية:

١-االستخالف يف األرض
إن اإلنسان هو عبد من عباد اهللا تعاىل خلقه من طني، ونفخ فيه 
من روحه، وعلمه من علمه، وأمر املالئكة بالسجود له، وكرمه 
له على كثري ممن خلق تفضيًال. وعلى  واستخلفه يف أرضه، وفضَّ
ذلك فإن القدرة على التعلم واكتساب املعرفة هي صفة أساسية 
من صفات اإلنسـان، وضرورة من ضرورات وجوده؛ فهي اليت 
تعينه على فهم رسـالته يف هذه احلياة، وهي رسالة ذات شّقني: 
عبادة اهللا تعاىل مبا أمر، والقيام بواجبات االستخالف يف األرض 

بعمارا وإقامة عدل اهللا  فيها، وهذا ال ميكن 
أن يتم بغـري علم والتزام. ومن هنا كان طلب العلم فريضة 

على كل مسلم.

٢-اإلنسان كيان روحي
اإلنسـان جزء من هذا الكون املادي، ولكنه خيتلف عن الكون 
املادي بأنه -باإلضافة إىل جسده املادي- هو كيان روحي عاقل، 
قادر على التفكري وعلـى إدراك ما يفكر فيه، وعلى التعبري عن 

تفكريه ومشاعره ببيان واضح.
واإلنسـان حيس يف نفسـه معاين وقيًما لألشـياء واألفعال 
جتعله يستطيع إدراك ذاته، وجتسـيد تلك الذات جتسيًدا جيعلها 
متميزة على كل ما سـواها مـن الكائنات احلية األخرى، رغم 
ما بينه وبينها من شـبه يف البناء؛ فهـو أعلى املخلوقات مرتبة، 
وآخرها وجوًدا، وعلى ذلك فهـو جامع لكل صفاا، ومتميز 

]

تربية

أ.د. زغلول النجار*

البناء التربويالبناء التربوي
لتلميذ القرآنلتلميذ القرآن
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عليها بالقدرة واالختيار والتكرمي، فهو الكائن احلي العاقل القادر 
املختار اُملكلَّف الذي وصفه خالقه سبحانه وتعاىل بقوله العزيز: 

﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدَم﴾(اإلسراء:٧٠).
على ذلك فاإلنسانية يف اإلنسان ليست جبسده املادي املعّقد، 
وال بصفاته التشـرحيية اخلاصة، إمنا اإلنسانية فيه هي القدرة اليت 
وهبها له خالقه  على االرتقاء بنفسـه إىل الدرجة اليت تؤهله 
الحتمال تبعات التكليف، وأمانة املسؤولية -خاصة إذا كان من 
محلة كتاب اهللا- حىت يصل إىل املقام اخلاص به، وهو االجتهاد يف 
حتقيق الكمال االختياري الواعي بإرادته وعزميته وصربه، وداية 
كتاب ربه. وهذا ال ميكن الوصول إليه بغري تربية وبغري علم وفهم 

وهداية وأخالق والتزام، وبغري جماهدة للنفس.
وعلى ذلك فالتربية يف اإلسـالم تربية شاملة لكل مكونات 
اإلنسـان، وقدراته ومواهبه، وهي ليسـت عملية حمّددة بزمان 
ومكان. وإذا مل يتلقَّ اإلنسان قدًرا كافًيا من التربية فإنه قد يستخدم 
هذه اإلرادة احلرة يف اخلروج عن منهج اهللا، واإلفساد يف األرض.

٣-أصالة اخلري يف اإلنسان
إن اخلري أصيل يف اإلنسـان، والشر طارئ عليه، وقد وهب اهللا 
اإلنسان القدرة على التمييز بينهما، واإلنسان يولد على الفطرة اليت 
يزكيها ْمحل كتاب اهللا، وإحياء سنة رسوله . قال تعاىل: ﴿َفَأِقْم 
يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اِهللا الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها َال َتْبِديَل ِلَخْلِق  َوْجَهَك لِلدِّ
يُن اْلَقيِّـُم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُموَن﴾ (الروم:٣٠). اِهللا َذِلَك الدِّ
مث تتفاعل قابليات اإلنسـان وميوله وقدراته مع اتمع الذي 
يربَّى فيه، فتنمو يف االجتاه الصحيح أو اخلاطئ حسب ما يتلقى من 
توجيـه، ومن هنا تتضح أمهية التربية الصاحلة، ودورها يف توجيه 
العقل الستخدام قدراته كلها يف اخلري وليس يف الشر، وهذا هو دور 
أساسي من أدوار التربية اإلسالمية خاصة مع حاملي القرآن الكرمي.

٤-فطرية القيم عند اإلنسان 
إن قّمة اخلري يف اإلنسان، ووسيلته إىل إمنائه هي خضوعه بالعبودية 
هللا وحـده؛ ألنه إذا مل خيضع بالعبوديـة هللا كان جباًرا عاتًيا يف 
األرض، يستخدم كل نعمة وهبها إياه اهللا يف االستعالء والتجرب 
واإلفسـاد يف األرض، أو يكون عبًدا لغري اهللا، وهذه صورة من 
صور اإلذالل اإلنسـاين الذي يتنايف مع تكرمي اهللا لبين آدم؛ وَمن 

أجدر بتوحيد اهللا تعاىل من حامل كتابه؟!
ومن مسات التوحيد اخلالص هللا اخلالق  أن يؤمن اإلنسان 
بأنه ال سـلطان يف هذا الوجود لغري اهللا، ومن مث فالعبودية لغريه 

تعاىل هي إهدار لكرامة اإلنسان، وإذالل إلنسانيته، وهي صورة 
من صور الشـرك الذي حّرمه اهللا تعاىل وجعله املصطفى  من 

الكبائر، ومن السبع املوبقات املهلكات.
فمن اخلري الفطري يف اإلنسان بصفة عامة ويف حامل القرآن 
بصفة خاصة تلك القيم الكربى اليت فطر اهللا  اإلنسان عليها، 
ومنها حب احلق، وحب اخلري، وتذوق اجلمال احلسي واملعنوي، 
وهذه يف املخلوقات انعكاس لعظمة القدرة املبدعة، وداللة على 
اخلالـق العظيم الـذي هو احلق واخلري، وهو مسـبغ كل صور 
اجلمـال على اإلطالق. فاهللا تعاىل هو مصـدر كل القيم العليا، 

وهو سبحانه غايتها.
وواجب التربية اإلسـالمية أن حتافظ على الفطرة اإلنسانية 
السـليمة، وأن تعمل على تنميتها وتزكيتها باستمرار خاصة مع 
حامل القـرآن الكرمي؛ فالتعليم بدون تربيٍة وتزكيٍة تعليٌم ناقص، 
فهذا هو سيدنا إبراهيم أبو األنبياء وولده إمساعيل عليهما السالم 
يدعوان اهللا لذريتهما من بعدمها فيقـوالن: ﴿َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم 
َرُسـوًال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهـُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة 

يِهْم إِنََّك أَْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم﴾(البقرة:١٢٩). َوُيَزكِّ

٥-التربية اإلسالمية واتمع اإلنساين
إن اإلنسـان الفرد هو عضو يف مجاعة تظل تتسـع حىت تشمل 
اإلنسانية كلها مبا فيها أسرته وأهله، وجمتمعه وبلده وأمته والعامل 
بأسـره. فهو مرتبط ذه اجلماعات كلها بارتباطات شىت، وله 
عندها حقوق، كما أن عليه جتاهها واجبات، وال تستقيم احلياة 
يف هـذه الدنيا إال بقيام اتزان دقيق بـني حقوق الفرد وواجباته 
جتاه اجلماعة، وهـو أمر من صميم العملية التربوية، ومن صميم 
اإلسـالم. وهو من األمور اليت ال ُيكَتفى فيها بالتلقني، وإمنا ال 
بد هلا من أن تغرس يف النفوس باملمارسـة الفعلية وباتباع القدوة 
احلسنة، والتزام أوامر اهللا واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده 
اليت وضعها لعالقات األفراد بعضهم ببعض، وعالقات كل منهم 
باتمع اإلنسـاين كله وعلى اختالف أبعـاده، خاصة إذا كان 

املرىب من محلة القرآن الكرمي.
والتربية اإلسـالمية يف ذلك ال ميكن أن تكون عملية إقليمية 
ضيقة، حتدها حدود األرض، أو فواصل اللغة، أو اختالف اللون 
وتنوع اجلنس؛ فهي تسعى إىل بناء اإلنسان الصاحل لتبين به اتمع 
اإلنسـاين الصاحل، وهـو جمتمع ال بد أن يكـون جمتمًعا متعلما 
متبصًرا، يستشـعر الفرد فيه معىن األخوة اإلنسـانية، ويعتّز به، 
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ويصونه وحيافظ عليه. وعلى ذلك فاملساواة يف التعليم اإلسالمي 
بني عناصر اجلنس البشري كلها أمر واجب ال فرق يف ذلك بني 
أبيض وأسـود، وال بني ذكر وأنثى، فكلهم مطالبون بعبادة اهللا 

وتقواه، وال عبادة بغري علم وهدى والتزام.

٦-االهتمام باختالف امللكات عند األفراد 
إن األفـراد متفاوتون يف قدرام وملكام ومواهبهم، وإن كان 
ذلك مبثابة ابتـالء واختبار إال أن هذا التفاوت بني األفراد ال بد 
وأن يؤخذ بعني االعتبار يف العملية التربوية، فال يكلف إنسـان 
فوق طاقته. ومن مث فالتربية يف اإلسـالم تربيـة فردية، ال ُتحّد 
يف قوالب موحدة جامدة تفقدها طبيعتها اإلنسـانية، بل تتركها 
حلسـن تقدير املربِّي وقدرته على توجيـه امللكات اخلاصة لكل 
طالب، وعلى حسـن قبول الطالب لتوجيه مربيه ملا يربطهما من 
صلة نورانية أساسـها خشية اهللا تعاىل والعمل على مرضاته، وما 

أمجل ذلك يف حلقات تعلم كتاب اهللا!

٧-تكامل املعرفة التربوية
إن مصادر املعرفة اإلنسـانية يف اإلسـالم هي الوحي السماوي 
املُنـزَّل، واملعارف والتقنيات املكتسبة، والتراث البشري املوروث 
يف هذين االني. وعليه فإن التربية اإلسـالمية ال بد أن تستمد 
منهجهـا وحمتواها من كلٍّ من وحي السـماء ومرياث املعارف 
والتقنيات املكتسبة، فإمهال أيٍّ منهما ال ميكن أن يؤدي إىل معرفة 
متكاملة نافعة أو إىل تربية سليمة، ومن هنا كانت ضرورة إملام حافظ 
القرآن الكرمي باملعطيات الكلية للعلوم حىت ال ينعزل عن عصره.

٨-الوحي اإلهلي وآثاره التربوية
إن وسيلة اإلنسان إىل العلم السماوي هي وحي السماء املُنـزَّل 
على عدد من الرسل واألنبياء، والذي َتجمَّع واكتمل وحفظ يف 
 . الرسالة اخلامتة املتمثلة يف القرآن الكرمي ويف سنة الرسول اخلامت
وقد تعهد ربنـا تبارك وتعاىل حبفظهما، فُحفظا حفًظا كامًال يف 
نفس لغة الوحي ما (اللغة العربية) على مدى األربعة عشر قرنا 
املاضية، وتعّهد تعاىل ذا احلفظ تعهدا مطلقا حىت يبقيا حجة على 
الناس كافة إىل قيام الساعة، وهنا يتضح فضل حامل القرآن الكرمي.

وعلى ذلك فإميان اإلنسان برسـالة السماء هو ضرورة من 
ضرورات علمه، بل من ضرورات وجوده؛ 

أ- فهو من ضرورات علمه ألن العلم الذي ال يستطيع أن جييب 
على تساؤالت أساسية يف حياة اإلنسان -مثل من هو؟ من الذي 

خَلقه وأرسله إىل هذه احلياة؟ وما هي رسالته فيها؟ وكيف ميكن 
له أن حيقق تلك الرسالة على الوجه األمثل؟ وما مصريه بعد هذه 
احلياة؟- هو علم ناقص حىت ولو وصل باإلنسان على القمر، وجاب 
ر له خمتلف طاقاا. ر له أسـرار الذرة، وسخَّ به يف الفضاء، وفجَّ

بــ- واإلميان بوحي السـماء هو من ضـرورات وجود 
اإلنسان ألنه ال يستطيع أن يضع لنفسه نظاًما شامًال كامًال ينظم 
حياته وعالقاته أفراًدا ومجاعات، ودوًال وأًمما، وجمتمًعا إنسـانيًّا 
واحًدا على أساس من احلق والعدل، دون ميل شخصي، أو هوى 
نفسي مهما أويت اإلنسان من أسباب الذكاء والفطنة؛ وذلك ألن 
اإلنسـان ال يستطيع أن حيدد تفاصيل رسالته يف هذه احلياة، وال 
أن يدرك مصريه من بعدها بعقله منفرًدا. ومن هنا كانت ضرورة 
رسالة السماء ليهتدي ديها اإلنسان يف القضايا اليت ال يستطيع 
أن يصل فيها جبهده إىل أية تصورات صحيحة. ولذلك بعث اهللا 
الرسل واألنبياء بدينه احلق، وطالب الناس باإلميان ذا الدين احلق 

وإقامة حكم اهللا يف األرض على أساس منه.
وآخر الرساالت السماوية هي رسالة سيدنا حممد  الذي 
جعله اهللا تعاىل خامت األنبياء واملرسـلني، وجعل أعظم معجزاته 
القرآن الكرمي، وتعهد حبفظه فبقي سليًما من الضياع ومن التحريف 
والتبديل. ومن هنا فإن التربية يف اإلسـالم تقوم على أساس من 
القرآن وهديه، وتعاليم رسولنا الكرمي وسنته، وربط ذلك بواقع 
األمة يف كل زمان ومكان، ومن أجدر بذلك من حامل القرآن!
وعلى ذلك فإن اهتمام السلف الصاحل من املسلمني بتحفيظ 
أبنائهم وبنام القرآن الكرمي يف سـن مبكرة كان عمًال أساسيًّا 
يف تربيتهم، به تكونت عقيدم وأخالقهم، وانضبط سـلوكهم 
ومعامالـم، وعُمق إمياـم وصلتهم خبالقهـم، وزاد فهمهم 
لرسالتهم، وسادوا الدنيا ذا الفهم ومَلؤوها علًما وعدًال ورمحة 
وإنسـانية، وبه متّكنـوا من لغتهم، وحفظوا رسـالة رم، وال 
يزال ذلك هو األسـلوب األمثل يف تربية املسلم على الرغم من 
هت -وال تزال توجه من أعداء اإلسـالم  االعتراضات اليت ُوجِّ
وأبواقهم- إىل ذلك النهـج يف تربية الصغار؛ وذلك ألن حفظ 
القرآن الكرمي يف سـن مبكرة تتميز فيهـا الذاكرة بصفائها هي 
عملية سـهلة ميسرة. والقرآن -باإلضافة إىل كونه ذخرية علمية 
ودينيـة ولغوية وتربوية وأخالقية وسـلوكية- هاّمة حلامله حىت 
ولو مل يِع ذلك وعيا كامال يف سن مبكرة، فإنه ينمو -بالقطع- 
مع منوه العقلي واجلسـدي، ويبقى ذخـرية له يف دنياه كما هو 
ذخرية له يف آخرته. فالتربوّيون اليوم جيمعون على أن للمفردات 
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والتراكيب اجلميلة اليت حيفظها الطفل يف صغره صلة كربى بنمو 
الطفـل العقلي والفكري، واألخالقي والسـلوكي بنمّو قدراته 
على البيـان. وهل هناك أبلغ من بيـان اهللا يف القرآن الكرمي؟!

٩-العلم واحلكمة يف املمارسة التربوية
إن العلوم الكونية يف منهج التربية اإلسالمية شيء أساسي، ولكن 
العلم ا ليس علًما ماديًّا جمرًدا عن احلكمة، فتعّرف اإلنسان على 
الكون ضرورة من ضـرورات وجوده؛ ألنه بذلك يتعرف على 
الظواهر الطبيعية والسنن اليت حتكمها، ويضع الفروَض والنظريات 
الالزمة لذلك، ويستنتج القوانني للمطرد منها. ونتاج ذلك تعّرُف 
اإلنسـان على مصادر اخلري املادي يف هذه احلياة، فيسـتفيد ا 
وينّميها بسـد حاجاته وحاجات بين جنسه، وتعّرفه على شيء 
من قوانني الكون وسننه مما يعينه على تسخريها يف عمران احلياة 
علـى األرض والقيام بواجبات االسـتخالف فيها، وهذا جمال 
العلوم البحتة والتطبيقية أو ما يسمى بالعلوم الكونية، واليت جيب 
على حامل القرآن الكرمي أن يلم بشـيء من املعطيات الكلية هلا.
وهذه العلوم يف التربية اإلسالمية ليست فقط حقائق وأرقاًما، 
ومعادالت جمردة من احلكمة، فإن داللتها املعنوية أكرب منها. ومن 
هنا كان لزاًما على املسـلم أن ينظر يف كل شـيء ويف كل أمر 
بعني االعتبار، وهو حاضر القلب، متفتح احلواس، جاد يف حماولة 
الوصول إىل املعرفة، وإال أتت معرفته معرفة حسـية فقط، معرفة 
مبادة األشياء، وهو أقل ما ميكن لإلنسان أن يدرك منها؛ فاملسلم 
حني ينظر يف الكون متأمًال دارًسا متفكًرا يدرك أن الكون بكل ما 
فيه ومن فيه خلق باحلق، وألَجل مسمى، وأن لكل شيء طبيعته 
اخلاصة، وقوانينه الثابتة، ووظيفته احملددة وغايته املرسـومة، وأن 
الكون مل خيلق َعَبًثا. وكذلك جيب أن تكون حياة اإلنسان نظاًما 
ودقة وعمًال وفهًما ينسـجم مع قوانني الكون وسننه، وإال أتت 

حياة اإلنسان شاذة عنها، خارجة عليها، متعارضة معها.
والكون للمسـلم هو كتاب اهللا املنظـور، يرى فيه عظمة 
اخللق، ودقـة البناء، وانتظام احلركة، وإتقان الصنعة، فيدرك من 
ذلك جانًبا من صفات خالقه العظيم، ويتعلم عدًدا من الشروط 
الواجبـة للنجاح يف هذه احلياة، ويرى يف الكون وحدة يف البناء 
تنطـق بوحدانية اخلالق العظيم، ويرى فيه أنه مسـتحدث فاٍن، 
كانـت له يف األصل بداية بدأها اخلالـق البارئ املصّور وحياول 
العلماء حساا، وسوف تكون له يف يوم من األيام اية هي بيد 
اخلالق  وحده، ويرى اإلنسان من كل ذلك أنه يف كل حلظة 

مـن حلظات وجوده هو حمتاج إىل رمحة اهللا ورعايته، وإال هلك 
وهلك كل ما يف الكون ومن فيه.

ويؤكـد لنا ربنا  أن وجود اإلنسـان يف هذه احلياة هو 
لغاية حمددة، فيقول عز من قائل: ﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواِإلْنَس ِإالَّ 
لَِيْعُبُدوِن﴾(الذاريات:٥٦). ويوضح ربنا جّلت قدرته أن هذه العبادة 
ليسـت مقصورة على طقوس دينية حمـددة، بل إن االجتهاد يف 
عمران احلياة على األرض عبادة، وطلب العلم عبادة، والعدل بني 
الناس عبادة، والسعي يف مصاحل اخللق عبادة، فيقول : ﴿َوُقِل 
اْعَمُلوا َفَسَيَرى اهللاُ َعَمَلُكْم َوَرُسـوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن إَِلى 

َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾(التوبة:١٠٥). َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشَّ
واملعرفة يف التربية اإلسـالمية ال تنفصـل عن احلكمة فُهَما 
من وسـائل اإلميان الراسـخ. واإلميان الراسـخ يصدقه العمل 
الصـاحل، ولذلك قرن ربنا  اإلميان دومـا بالعمل الصاحل يف 
اِلَحاِت﴾، وكلٌّ من  حمكم كتابه فقال: ﴿الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
اإلميان الصادق والعمل الصاحل يؤدي إىل التزكية املستمرة للنفس 
اإلنسـانية حىت تصبح نفًسـا مطمئنة، وكلها من وسائل التربية 
اإلسـالمية. ومع إميان هذه التربية اإلسالمية بالتخصص الدقيق، 
ويقينها مـن فوائده، فإا ال تعرف فصًال متكّلًفا بني معرفٍة باهللا 
ومعرفة مبا خلق اهللا، أو بني دراسـات دينية منعزلة انعزاًال كامًال 
عن املعطيات الكلية للعلوم، أو معارف كونية منفصلة عن وحي 
السـماء، أو بني علوم حبتة وتطبيقية منعزلة انعزاًال تامًّا عن بقية 
املعارف اإلنسانية. فاملعارف كلها يف التربية اإلسالمية تلتقي على 
غايـة واحدة هي معرفة اهللا تعـاىل وعبادته مبا أمر، وحني القيام 
بواجبات االسـتخالف يف األرض. ومصدُرهـا يف هذه املعرفة 
هو: كتاب اهللا وسنة رسوله ، وجماُلها الكون كله، واإلنسان 
مبختلف أبعاده، واحلياة بكل أشـكاهلا وألواا ومسـتلزماا، 
ومنطلُقها ذلك التصور اإلسالمي الصحيح عن اإلنسان والكون 
واحليـاة وعن معىن "ال إله إال اهللا". ويتضح ذلك أكثر ما يتضح 
يف الدراسات الكونية. ولذا فإننا جند القرآن الكرمي -ومنذ أربعة 
ا علـى االهتمام بالنظر يف الكون  عشـر قرًنا- حيّض الناس حضًّ
ويف كل مكوناته وأجزائه، وما به من خمتلف صور املادة والطاقة 
واألحياء والظواهر املصاحبة له، وعلى األخذ بأسباب ذلك كله 

للتعرف على اهللا والقيام بواجبات االستخالف يف األرض.
وعلى ذلك فالتربية يف اإلسـالم يقتـرن فيها العلم باإلميان، 
واملعرفة باليقني، وكلها وسائل للتعرف على اهللا  وعلى بديع 
صنعه يف خلقه، حىت يسـتطيع اإلنسان املسلم أن يقوم بواجبات 
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االستخالف يف األرض بنجاح، وحيقق رسالته يف هذه احلياة على 
الوجه األكمل خاصة إذا كان من محلة كتاب اهللا. 

١٠-التربية فن وعلم تطبيق
 إن العلـم النافع يصدقه العمل النافـع، كما أن اإلميان الصادق 
مقرون بالعلم الصاحل، فال تكفي عقيدة وعلم جمردان عن العمل 
النافع الصاحل، فهذا رسـول اهللا  يستعيذ باهللا من علم ال ينفع 
فيقول: "اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ودعاء ال يسـمع، 
وقلب ال خيشـع، ونفس ال تشبع، اللهم إين أعوذ بك من هؤالء 
األربع" (رواه مسـلم). "العلم علمـان: علم يف القلب فذلك العلم 
النافع، وعلم على اللسـان، فذلك حجة اهللا عز وجل على ابن 
آدم"(رواه الترمـذي). ويروى عن عمر بن اخلطاب  أنه نظر إىل 
مصلني فقال: "... وال يغّرين كثرة رفع أحدكم رأسه وخفضه، 
ما الدين إال الـورع يف دين اهللا، والكف عن حمارم اهللا، والعمل 

حبالل اهللا وحرامه" (جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب).
وعليه فإن التربية يف اإلسالم ليست جمرد كالم يلقَّن، أو نظريات 
تطرح يف معزل عن جمال التطبيق وواقع احلياة، إمنا هي ممارسـة 
فعليـة تتحد فيها كل األخالق والقيم واحلكمة اليت تقوم عليها، 
وتتحقق فيها القدوة احلسنة يف املريب، واالتباع الفطن يف املتريب.

١١-التربية ضرورة إنسانية وليست ترًفا فكريًّا
إن التربية يف اإلسـالم ضرورة إنسانية ُتقَصد لذاا، ال للمردود 
املادي أو االجتماعي الذي ميكن أن يعود على اإلنسان من وراء 
حتصيلها، وإن كان ذلك يف حد ذاته ليس مستنَكًرا؛ ألن األصل 
يف التربية اإلسـالمية أن تكون تأهيًال للفـرد لكي يكون قادرا 
على تنمية نفسـه وأسـرته وجمتمعه، ال ـرد الترف الفكري 
املنفصل عن التطبيق يف احلياة، بل من أجل حتقيق االستخالف يف 
األرض القائم على العمل الدؤوب من أجل التنمية الشاملة للفرد 
وللمجتمع وللحياة. فاإلنسان الفرد عمره حمدود، وهو حماَسب 
عن كل مال وصل إىل يديه.. من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ مث إن 
له بعد هذه احلياة املوت، ومن بعد املوت البعث واحلسـاب، مث 
حياة أخرى خالدة يلقى فيها جزاء ما قدمت يداه يف هذه الدنيا.

هذه الصورة اإلسالمية الصادقة للوجود اإلنساين بصفة عامة 
وحلامل القرآن الكرمي بصفة خاصة جتعل له معىن ال ميكن أن يتحقق 
إذا كانت حياته مقصورة على هذه الدنيا فقط، ولذلك فإن التربية 
اإلسالمية تبعث يف اإلنسان الضمري احلي الذي حياسبه دوما قبل 
أن حياَسـب، وَيِزُن عليه أعماله قبل أن توَزن عليه يف عملية من 

املراجعة الذاتية اآلنية املستمرة اليت تعمل على تطهري قلبه وتزكية 
نفسه، وتدفعه إىل املسارعة يف عمل اخلريات باستمرار، يف مشوٍل 
وكمال تعجز كلُّ النُُّظم التربوية األخرى عن حتقيق شـيء منه.

١٢-فلسفة التربية اإلسالمية 
هذا التصور الشـامل الكامل لإلنسـان والكون واحلياة وملعىن 
ألوهية اهللا، ميثل أسـاس التربية اإلسـالمية، فهذا اخلالق العظيم 
متفرد يف وحدانيته املطلقة فوق مجيع خلقه، بغري شـريك، وال 
شبيه، وال منازع، وال صاحبة، وال ولد، ومنـزه تنـزيًها كامًال 
عـن كلٍّ من املادة والطاقة واملـكان والزمان... فهذه كلها من 
صفات املخلوقني. واخلالق جّل يف عاله منـزه عن مجيع صفات 
ِميُع  خلقه يف ذاته وصفاته وأفعاله ﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشـْيٌء َوُهَو السَّ
اْلَبِصُري﴾(الشورى:١١)، فهو قدمي ال أول له، باق ال آخر له، قادر ال 
حدود لقدرته، عامل ال خيفى شيء عن علمه، عادل ال يفلت ظامل 
من حكمه، متصرف ال خيرج شيء عن مشيئته، حكيم تتجلى يف 
كل شيء حكمته، رحيم تعّم الكوَن رمحُته، ورعايته وعنايته، هو 
الكبري املتعال األول واآلخر، والظاهر والباطن، سبحانه له األمساء 

احلسىن، والصفات العليا، ال إله إال هو، وال معبود سواه.
هذه بإجياز هي فلسـفة التربية اإلسالمية، وهي فلسفة تقوم 
على التصور اإلسالمي الصحيح لإلنسان ورسالته يف هذه احلياة، 
عبًدا هللا، خلقه تعاىل لعبادته، واسـتخلفه يف األرض للقيام على 
عمارا، وللعمل على إحقاق احلق وإزهاق الباطل، وعلى إقامة 

عدل اهللا فيها.
وتقوم التربية اإلسالمية على أساس من الفهم الصحيح للكون 
ودالالته، ولعالقة اإلنسان به، وخبالقهما مًعا وهو اهللا، وهذا كله 
ينعكس بوضوح يف حتديد أهداف التربية اإلسالمية، ويتراءى يف 
وسائلها، ويف رسـم منهجيتها، وينعكس أمجل ما ينعكس على 
حامـل كتاب اهللا الذي جيب أن يكـون ملّما باملعطيات الكلية 
للمعارف يف عصره، ملتزما بتعاليم الكتاب الذي شّرفه اهللا حبمله، 
قادرا على الدفاع عنه بلغة العصر وباحلكمة واملوعظة احلسنة حىت 
يفعل ما حيمل يف قلبه من أنوار القرآن الكرمي، وال يتم له ذلك إال 
لفهم دالالت اآليات القرآنية اليت حيملها، وإدراك خمتلف جوانب 
اإلعجاز فيها حـىت يدرك فضل القرآن الكـرمي على غريه من 

الكتب، وفضل اإلسالم العظيم على كل ما سواه من معتقدات. 

أسـتاذ علوم األرض ورئيس جلنة اإلعجاز العلمي بالس األعلى للشـؤون   (*)
اإلسالمية / مصر.



تعد حماولـة حتديد النقطة اليت تبـدأ عندها حياة 
اإلنسـان واحدة من أكثر املوضوعات اليت احتدم 
اجلـدل حوهلا يف األخالقيات والعلم والفلسـفة 
احلديثة. واحلقيقة أن نتائج هذه املناقشـة مـن األمهية واحليوية 
مبكان، ألـا متكننا من صياغة األسـباب احلقيقية حول بعض 
املسـائل اخلاصة باألخالقيات العلمية مثـل الرؤية األخالقية بل 

والقانونية جتاه اإلجهاض وحبوث األجنة. 
ولقد أطال علماء وفالسفة كثريون وأطنبوا يف احلديث حول 
تعريف الشخصية ومىت تبتدئ حياة الشخص احلقيقية، وبالرغم 

من هذا فلم خيرج لنا أحد بتعريف مقبول حىت اآلن. 
واحلقيقة أن هناك دافعا ما يف هذا اال يدفعنا أن نلتمس من 
العلم اختيار تفسـري من بني التفاسري املستقاة من اآلراء املختلفة، 
وبني تلك اليت تقوم على أسـاس املعتقـدات. بيد أن كال من 
االثنني ال يعـارض أحدمها اآلخر؛ أما حنن فقد قادنا التفكري إىل 
االعتقاد بأن اإلجابة على السـؤال عن بداية احلياة يتطلب تعاونا 
بني شـىت مناحي املعرفة. وهذا االعتقـاد -بطبيعة احلال- قادنا 
إىل نقطة وجدنا أنفسـنا فيها بني الدين والعلم وهو ما حيتاج إىل 
استكشـاف واٍع؛ لذا كان املقصد من هذه املقالة استكشـاف 

علوم

أ.د. ُأولُكون َهاْسُكول*

l

يـــة  لُعلو لمشـــاعر ا لـــروح ســـوى ا يـــة هـــي عـــدم قبـــول ا لحر ا
إ  ر ألّي مبـــد إلســـا مية، وال تعنـــي ا لســـا ر ا ألفـــكا ا و

لفضيلـــة. ا لخيـــر و إ ا ســـوى مبـــد
*  *  *

نفخ الروح... 
متى تبدأ حياة اإلنسان؟
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األمر من وجوهه املتعددة. 
ويوضح ماسـون وماكال مسيث أن ما يعد بداية التحول إىل 
كائن حي هو قرار أخالقـي بالدرجة األوىل. فمعظم النصوص 
الدينية تذهب إىل أن ما جيعل اجلنني إنسـانا حيا هو نفخ الروح 
فيه، وحني تلتقي الروح باجلسد يتخلق منهما الكائن احلي الذي 

جتب له كل احلقوق وأبسطها حق احلياة. 
يف ضوء هذه االعتبـارات كان علينا أن نبحث عن الوقت 
الفعلي لنفخ الروح حىت يتسىن لنا منع أنفسنا من قتل "أشخاص 
أحياء" سـواء باإلجهاض أوبالبحث يف جمال استنساخ األجّنة؛ 
فالغرض من الدراسـة احلالية هذه إذن حتديد موعد بدء سريان 

احلياة يف جسد اإلنسان يف أثناء مراحل تطوره. 
إن توفـر اخلاليا اجلذعية(١) اجلنينية واليت تؤخذ من الكائنات 
الثديية رمبا يفتح آفاقا جديدة لعالج األمراض املسـتعصية. فهذه 
اخلاليا هلا قدرة التأثري على أعضاء خمتلفة، وباستطاعتها توليد أي 
خلية -باستثناء خاليا املشـيمة- كما أا باقية (أي ال لك)؛ 
غـري أن توليد هذا النوع من اخلاليا يتطلب التدمري املبكر لألجنة 
البشرية، وهنا تربز لنا األسـئلة األخالقية نفسها، وتصعد على 
السـطح الصراعات اليت تسـمع غالبا حـني توضع أخالقيات 
اإلجهاض على طاولة املناقشة. فأغلب الناس املنخرطني يف حركة 
"مع احلياة" يعتربون اجلنني إنسـانا كامـال له روح وله حقوق 
كتلك اليت جتـب ألي مواطن ومنها حق احلياة. لذلك كان أي 
عمل جيرح أويقتل اجلنني مبثابة جرمية قتل. وعلى الرغم من هذا 
يـرى الكثريون من أعضاء حركة "مسـاندة االختيار" أن بداية 
احليـاة تتم يف مراحل متأخرة من احلمل. وعليه فإن قتل جنني مت 

ختصيبه حديثا ال يعد يف عرفهم قتال إلنسان. 
لكـن ما حال اجلنني الذي عمره أيام معدودة إذن؟ هل هذا 

اجلنني حي؟ 

اجلنني مىت يكون حيًّا؟
نعم، فمنذ بدايتـه يعترب اجلنني حيا وليس ألحد أن يعترض على 
هذا؛ لكن هل يعد اجلنني حينئذ كائنا حيا كامال؟ إذا اسـتطعنا 
أن منسك باجلنني يف مراحله األوىل قبل أن يصبح كائنا، سيكون 
مبقدورنـا أخذ اخلاليا اجلذعيـة دون أي قلق. وقد ذهب بعض 
الباحثني إىل أن سريان احلياة يبدأ يف اجلنني حني تبدأ أنظمة هذا 
اجلسـد يف العمل كوحدة متكاملة، قرب انتهاء املرحلة اجلنينية. 

وباعتبار أن عملية االنقسام (التوأمة) حتدث بعد حوايل ١٤ يوما 
بعد اإلخصاب، وأن هذه العملية تنتج لنا شـخصني وليس جمرد 
شخص واحد، فيمكن أن يسمي هذا مبرحلة ما قبل اجلنينية، أي 
املرحلة اليت مل يتحدد فيهـا اجلنني الواحد بعد؛ ويف هذا اإلطار 
تعّرف جلنـة األخالقيات التابعة للجمعيـة األمريكية للخصوبة 
"اجلنني" على أنه ما يتميز عن "ما قبل اجلنني" تأسيسا على العلوم 

الطبية والسوابق القانونية. 
وطبقـا هلذا التقرير إضافة لتقرير "وارنوك" الذي كان خلف 
تشريع التخصيب البشري وعلم األجنة يف عام ١٩٩٠م، تستمر 
مرحلة ما قبل اجلنني ملدة ١٤ يوًما بعد التخصيب، وجيب احترام 

هذا الكيان دون إعطائه احلماية املطلقة.
 واآلن وتأسيسـا على هذه التقارير والتشريعات التابعة هلا 
يسـمح بإجراء البحوث على األجنة حىت اليوم الرابع عشر فقط 
وحىت تتكون ما يسـمى باخلط البدائـي أو بداية اجلهاز العصيب 

والذي يستحيل بعده حدوث التوأمة أو عملية االنقسام.

النظرة املسيحية
واحلقيقة أن املراجع النصرانية يف هذا املضمار غنية وشـيقة، غري 
أـا ميكن قراءا بطريقتني؛ فيعـد اإلجهاض يف أي مرحلة من 
مراحله كبرية من الكبائر؛ غري أنه وعلى مدى قرون عديدة اعترب 
إاء احلمـل يف مرحلة مبكرة أخف جريرة منه يف مراحل تالية. 
ومت عزو هذا إىل الرؤية القائلة بأن الروح ال تدخل اجلسد إال بعد 

أربعني يوما من اإلخصاب وهو املفهوم املستقى من أرسطو.
 لذلك ميايز العديد من النصارى بني املوقف األخالقي من اجلنني 
املخلق وغري املخلق، ويعتقدون أن الكائن احلي ال يكتمل إال بعد 
نفخ الروح واليت تتم يف مرحلة تالية؛ أما بالنسبة لبعض النصارى 
اآلخرين، فالتخصيب هو النقطة الـيت تبدأ عندها احلياة أصال.

النظرة القرآنية
وبينما كنـا نبحث وننقب عن الوقت الـذي تبتدئ فيه احلياة 
حقيقة وجدنا قول اهللا تعاىل خيربنا بوقت نفخ الروح يف اجلسـد 
حيث يقول سبحانه: ﴿ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة 
َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسـْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ أَْنَشـْأَناُه َخْلًقا 
آَخَر َفَتَباَرَك اهللاُ َأْحَسـُن اْلَخاِلِقنيَ﴾(املؤمنون:١٤) وتبني هذه اآلية 
أن مرحلة اجلنني تتكون فيها العظام أوال، مث تتشـكل العضالت 
ويتم هذا طبقا لتطور علـم األجنة حيث تبدأ العظام يف التكون 
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كبنيان قوي يف األسـبوع السابع، مث تتشكل العظام وتغطيها يف 
األسبوع الثامن من مراحل تطور العضالت اليت خترج من اخلاليا 
البدنية الوسطى. يقول اهللا تعاىل: ﴿ُثمَّ أَْنَشْأَناُه َخْلًقا آَخَر َفَتَباَرَك 

اهللاُ َأْحَسُن اْلَخاِلِقنيَ﴾.
ويبني هذا اجلزء األخري من اآليـة الكرمية أن تكوين العظام 
والعضالت ينشـأ عنه خلق آخر وهو ما قد يشري إىل بداية نفخ 

الروح بعد اية األسبوع الثامن.
 ويف هذه املرحلة ميلك اجلنني خواص بشـرية مميزة وتتكون 
لديه صـور بدائية جلميع األجزاء واألعضاء الداخلية واخلارجية، 
اُه  وبعد األسبوع الثامن يطلق على هذا املخلوق "جنني" ﴿ُثمَّ َسوَّ
ـْمَع َوْاَألْبَصاَر َوْاَألْفِئَدَة َقِليًال  َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّ
َما َتْشُكُروَن﴾(السـجدة:٩) وتؤكد هذه اآلية ما سبق بيانه يف اآلية 
السابقة، وهو أن الروح تنفخ يف اجلنني بعد أن يتشكل؛ كما يبني 
هذا أن احلواس اخلاصة كالسمع والبصر تبدأ يف التطور ذا النظام 
أي بعد نفخ الروح وهو ما يتفق أيضا وعلَم األجنة، وتتشـكل 
األذن الداخلية قبل بداية تشكل العينني، ويكون ذلك يف حوايل 
األسبوع العاشـر أو احلادي عشر يف مرحلة التطور. ومن املهم 
هنا أن نلفت النظـر إىل أن اهللا تعاىل يتحدث عن اجلنني بضمري 
اخلطاب ﴿َلُكْم﴾ بعد نفخ الروح، بينما يشري إليه بضمري الغائب 
"اهلاء" قبل نفخ الروح، وكأنه يشري من طرف خفي إىل أن اجلنني 

يف هذه املرحلة ما هو إال شيء أو عنقود من اخلاليا فقط.
لذا فنحن مع الرأي القائل بأن بداية احلياة احلقيقية تتم حينما 
يصل اجلنني إىل األسبوع التاسع، أي بعد اليوم السابع واخلمسني، 
بعد أن تتشـكل العظام وتتكون العضالت وقبل تشكل السمع 
والبصـر؛ يف هذا احلني فقط يتكون لدينـا كائن متعدد اخلاليا 
وليس فقط جمـرد كتلة من اخلاليا احليـة املتالصقة بعضها إىل 
بعض. فالروح تتطلب وجود مـادة فردية. وال يوجد مثل هذا 
كائن بشري له أعضاء؛ فاحليوان املنوي أوالبويضة اللذان يعيشان 
مسـتقلني يف عزلة عن بعضهما البعض لديهما القدرة على إنتاج 
كائن، كما أن اجلنني الذي هو عبارة عن مادة حيوية حتتوي على 
احلامض النووي الـ "DNA" له قابلية التحول إىل إنسـان، وهو 

ما يعين أنه مل يصبح إنسانا حقيقيا بعد.
 شـيئان ميكنهما أن يصريا شيئا آخر ولكن واحدا من هذين 
الشيئني أقرب لتحقيق هذا التحول من اآلخر؛ لذا يقال إن اجلنني 
أقرب إىل أن يكون كائنا حيا من جمرد احليوان املنوي والبويضة. 

من هنـا ميكننا القول إن القـدرة املعلوماتيـة للبويضة امللقحة 
(Zygote) واجلنني يف مراحله األوىل ال تكفي لتوجيه أي شـيء 
خاص بالكائنات احلية وال تكفي كمادة جينية ثابتة لكائن حي.

اجلسم البشري والروح
أما "جوزيف زايفرت" فهو يتعامل مع اجلسـم البشري والروح 
 (Dualism "أي جند هنا فكـرة "الثنائية) كمادتني غري كاملتني
واللتان تكتمالن يف الكائن البشري كمركب. وكأن هذه الرؤية 
تتطلب أن الروح بالنفخ يف مادة ستكون هي املعدن لكائن بشري 
أو جنني تتطور أغشـيته مبا يسـمح لوظائفه اإلدراكية بالعمل. 
وتتوافق هذه الرؤية مع قولنا بأن الروح تضاف إىل جسد مادي 
موجـود أصال حني تبـدأ األعضاء واألنظمة اجلسـدية حديثة 

التشكيل يف العمل سويا. 
وإذا كان للـروح أن تعمل عملها بعـد أن تقوم العمليات 
البيولوجية بإنتاج حياة بشـرية جديـدة، يف وقت حمدد متاًما ال 
تتأخر عنه وال تتقدم عليه، فسـيكون من الطبيعي أن يستتبع هذا 
حدوث النفخ يف آخر املرحلة اجلنينية واليت تنتج فيها بدايُة عمل 
اجلسد ككل -إضافة للمخ حديث التكوين الذي يعمل كنقطة 
مركزية لتبادل املعلومات- مسـتوى جديدا من احلياة، ومتكن 
العمليات اليت تؤدي إىل كائن حي أن تأخذ طريقها يف العمل. 

الفهم األرسطي
وهذا التفسـري البديل يتفق حقيقة ليـس فقط مع احلقائق الطبية 
احلديثة وإمنا مع الفهم التقليدي لعملية نفخ الروح الذي يدافع عنه 
العديد من رجال الدين الرومان الكاثوليك أصحاب األخالقيات 

واليت تستقي أيضا منابعها من أرسطو. 
ورجال الدين هؤالء يقولون بأن الروح ال توجد يف اجلسـد 
حىت توجد مـادة منظمة مالئمة. وبالرغم مـن هذا فإن بعض 
النصارى يعتقدون أن عيسـى  كان بشرا منذ حلظة احلمل، 
وعليه فـكل جنني يصبح كائنا حيا منذ حلظـة احلمل؛ بيد أن 
آخرين يرون أن عيسـى  كان استثناًء، بل إن االعتقاد هو 
أن األحداث اليت صاحبت احلمل بعيسى  ومنوه سيبينها هو 

نفسه عند نزوله. 
وعدم اعتبـار اجلنني كائنا حّيا له داللتـه ومغزاه يف مدى 
أخالقية ومشروعية االسـتخدامات املختلفة اليت ميكن أن تؤثر 
على وضع وحـال اجلنني مثل حبوب الصبـاح (منع احلمل)، 



والوسائل اليت توضع داخل الرحم وتكفي ملنع احلمل عن طريق 
إيقاف التخصيب، والتخلص من األجنة الزائدة، واليت تتكون 
أثناء عملية التخصيـب املعملي، باإلضافة إىل أحباث األجنة.

ومـن الصعب حقيقًة تربير القيام باإلجهاض بعد حدوث 
احلمل سـواء كان الكالم من وجهة نظر دينية أو غري دينية؛ 
بيد أن قضية احلديث عن االسـتخدام املمكن لألجّنة املعملية 
الزائدة جتعل من عمليـة نفخ الروح أمرا هاما. وحىت إن قيل 
إن النفـخ ال حيدث إال يف مرحلة متأخـرة من تطور اجلنني 
فال يكون هناك سبب لعدم اسـتخدام األجنة األخرى طاملا 
أن الغـرض هو عالج إنسـان ال ميكن عالجـه إال بطريقة 
اسـتخدام األجنة؛ وهو بالطبع أمر أخالقي بغّض النظر عن 
اجلانـب الديين، فإن كان نفخ الروح ال يتم حىت يبدأ الكائن 
اجلديد يف اسـتخدام وظائفـه كلية، فقرار عدم اسـتخدام 
أجنة املخترب هذه ألغراض طبية سـيكون مسـؤولية كبرية.

إن أحباث اخلاليا اجلنينية لديها الكثري لتعطيه للبشرية كي 
حتفظ حياة أفراد وتنقذ آخرين وتعاجل أمراضا مستعصية، وهو 
ما جيعل من الواجب مبكان أن نسـرب آفاقها ونضع هلا املعايري 
والشريعة األخالقية. ويف األغلب ستموت كل األجنة الزائدة 
يف العيادات يف النهاية نظرا خلطأ املخترب أواآللة، وستهلك هذه 

األجنة عن طريق جتفيفها أو بطرق أخرى.
 ولكن رمبا يقوم هؤالء باسـتخدام هذا البحث يف خدمة 
البشرية وجيلبون هلا النفع من خالله. وإذا صح هذا األمر فلن 
يكـون هناك فْقٌد يف األرواح، فما يتم تدمريه يف هذه العملية 
هو املادة البشرية احليوية اليت مل تنفخ فيها الروح بعد، وميكننا 
حينئذ استكشاف آفاق استخدام األجنة ومساعدة األشخاص 
الذين أكتهم أمراضهم املستعصية، ومن هنا ندلف إىل الطبيعة 
وجنعل العلم مطية ملساعدة اآلخرين وختفيف آالمهم وحتسني 

صحة اإلنسان. 

كاتب وباحث تركي. الترمجة عن اإلنكليزية: اء الدين إبراهيم.  (*)
اهلوامش

اخلاليـا اجلذعيـة: بعد أن يتم ختصيـب البَويضة يف الرحـم تبدأ هذه   (١)

البويضة املخصبة باالنقسام إىل ٢، مث إىل ٤، مث إىل ٨...اخل. من اخلاليا. 
وقد لوحظ أننا إن أخذنا هـذه اخلاليا األولية وقبل أن تنقلب إىل خاليا 
خمصبـة (مثل خاليا العني أو خاليا اجللد ...اخل.) فإا تدعى بـ"اخلاليا 

اجلذعية"، وهلا قابلية لتوليد أي نوع من اخلاليا يف اجلسم.
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على الدنيا العزاء

أيتها الدنيا... يا مسكينة... يا أسرية... 
يف قبضة ظاملٍ تدورين...

جيرعك ُغصَص الظالم... وُيلبسك الليايل...
وحييل بياَضِك سواًدا، وَسواَدُه بياًضا... 

بح قادم... ال َتبتئسي، فالصُّ
والظالميون إىل حبر الظالم سينحدرون...

* * *

السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧ ٢٠



إننا حنسب 
النـظـرة  أن 

النورية إىل املسألة الغربية 
إذا نالـت حظها من التحليل العلمي الرصني والتحقيق 

الفكري الشـامل، فإا ستسهم -إىل حد كبري- يف إنقاذ العامل 
اإلسـالمي مما جيتاحه من حمن وقالقل وامتهانات لكرامته نتيجة 
اخنداع وانبهار شطر كبري من مفكريه بالنظرات غري الدقيقة إىل 
املسـألة الغربية. كما أننا حنسب أن انطالق مهندسي سياسات 
العامل اإلسـالمي من النظرة النورية يف رسم عالقة األمة بالغرب 
بعَجره وَجبره من شـأا إنقاذ اجليل الصاعد من الناشـئة مما هم 
واقعـون فيه من اخنداع وازام وتطـرف يف الرؤية والنظرة إىل 
املسألة الغربية، فضال عن أنه من شأن األخذ بتلك النظرة القّيمة 
فتَح باٍب واسـع ومتني من احلوار والتواصل بني العامل اإلسالمي 
والغرب، وذلك على أسـاس متني من القيم املشتركة املتمثلة يف 

املبادئ السامية اليت تقوم عليها الشرائع السماوية كلها. 

أوروبا بني النفع والضرر
يف خضـم تراكم األحـداث املفجعـة، وتكاثـر االبتالءات 

يصعـب  اإلهليـة، 
للمـرء أن يتكهـن التزام 
يف  والعلمية  املوضوعيـة  املبتلـْيَن 
النظـرة إىل الغالبني، بل ال غرو أن يعلو التشـاؤم 
والتربم شـفاه املغلوبني املهزومني، وال عجب أن يغدو االنبهار 
واالخنـداع والولع بطريقة الغالبني َمنهـال ينهل منه املنهزمون، 

مصداقا ملا قرره عاِلم العمران اإلسـالمي املؤرخ ابن خلدون.(١)
واإلمام بديع الزمان النورسـي رمحه اهللا دفع بثقله الفكري 
والعلمي واملنهجي صـوب كلتا النظرتني االزامية واالخنداعية، 
فأوسـعهما مراجعة وتقوميا وتصحيحا، ودعـا إىل التخّلي عن 
كلتيهمـا، كما أنه عىن -بطريقته اخلاصة- اعتماد منهجية بديلة 
تنطلق من املنهجية واملوضوعية وترتكز على الواقعية يف النظرة إىل 

األشياء، وتتربأ من االزامية واالخنداعية. 
وسعًيا إىل مزيد من التحليل والتحقيق للنظرة النورية احملكمة 
إىل املسـألة الغربية يف ضوء ما عين به العامل اإلسالمي من هزمية 
وانسـحاب إبان احلربني العامليتني، نـرى أن نصغي إىل ما أدىل 
به اإلمام البديع حمددا املوقف األحكم من املسـألة الغـربية يف 

]
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السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧ ٢٢

كتابه "اللمعات"، حيث قال ما نّصه: ".. حينما سـار "سعيد 
اجلديد"(٢) يف طريق التأمل والتفكر، انقلبت تلك العلوم األوربية 
الفلسفية وفنوا اليت كانت مستقرة إىل حد ما يف أفكار "سعيد 
القدمي" إىل أمراض قلبية، نشأت منها مصاعب ومعضالت كثرية 
يف تلك السـياحة القلبية، فما كان من "سعيد اجلديد" إال القيام 
بتمخيض فكره، والعمل على نفضه من أدران الفلسفة املزخرفة، 
ولوثات احلضارة السفيهة؛ فرأى نفسه مضطرا إىل إجراء احملاورة 
اآلتية مع الشـخصية املعنوية ألوربا لكبـح مجاح ما يف روحه 
من أحاسيس نفسانية منحازة لصاحل أوربا، فهي حماورة مقتضبة 
من ناحية، ومسـهبة من ناحية أخرى. ولئال يساء الفهم، ال بد 
أن ننّبه: أن أوربا اثنتان: إحدامها: هي أوربا النافعة للبشـرية مبا 
اسـتفاضت من النصرانية احلقة، وأدت خدمات حلياة اإلنسان 
االجتماعيـة مبا توصلت إليه من صناعـات وعلوم ختدم العدل 
واإلنصاف، فـال أخاطب -يف هذه احملاورة- هذا القسـم من 
أوربا؛ وإمنا أخاطب أوربـا الثانية، تلك اليت تعّفـنت بظلمات 
الفلسفة الطبيعية، وفسـدت باملادية اجلاسية، وحسبت سيئات 
احلضارة حسنات هلا، وتومهت مساوئها فضائل، فساقت البشرية 
إىل السـفاهة، وأردا الضاللة والتعاسة. ولقد خاطبُت يف تلك 
السـياحة الروحية الشـخصية املعنوية األوربية بعد أن استثنيُت 

حماسن احلضارة."(٣) 
وأما تاريخ هذه السـياحة الروحية املعنويـة، فإنه يعود إىل 
أيلول عام ١٩١٩م عندما دهى العاَمل اإلسـالمي أمٌر ال عزاء له، 
مّهدت لسـقوط البقية الباقية من اخلالفة اإلسـالمية يف أقل من 
مخس سنوات، وقد وّلدت تلك اهلزمية النكراء شعورين متناقضني 
ومتضادين، أحدمها: الشعور باليأس والقنوط الذي دفع بالسواد 
األعظم من الناس إىل التربؤ من الغرب واستمراء العيش يف كنف 
املاضي السـليب، والتلذذ بترديد أجماد ذلك املاضي، مع رفض 
األخذ بسائر وسائل وأسباب الترقي والتقدم. وأما الشعور الثاين، 
فقد متثل يف الرضى والقناعة بالدونية، واالنبهار واالزام والتربؤ من 
املاضي التليد، مع االعتقاد اجلازم بأن السعادة والرخاء واالستقرار 
واألمان مرهـون كل أولئك بالتبعية اخلالصـة للغرب الغالب. 
أمام هذين الشـعورين، حاول اإلمـام -كعادته- أن حييي 
شـعوًرا ثالثا ال ينتمي إىل أي من هذين الشـعورين، وينبثق من 
إميانه اخلالص بأن االبتالء ال يعين اية املطاف، بل جيب أن يعقبه 
صرب واصطبار وتعلم من املاضـي، وإدراك احلاضر، والتخطيط 
للمسـتقبل، يقول: ".. إن املصيبة ليست شرا حمضا، فقد تنشأ 

السعادة من النكبة والبالء مثلما قد تفضي السعادة إىل بالء.. لقد 
فقدنا ذه اهلزمية سعادة عاجلة زائفة، ولكن تنتظرنا سعادة آجلة 
دائمة، فالذي يستبدل مستقبال زاهًرا فسيًحا حبال حاضر جزئي 
متغري حمدود، ال شـك أنه رابح.. فلو كنا منتصرين غالبني لُكّنا 
ننجذب إىل ما لدى أعدائنا من االسـتعمار والتسلط، ورمبا كنا 
نغلو يف ذلـك.. فهذه املدنية.. اليت مل نر منها غري الضرر، وهي 
املرفوضة يف نظر الشريعة، وقد طغت سّيئاا على حسناا، حتكم 
عليها مصلحة اإلنسان بالنسـخ، وتقضي عليها يقظة اإلنسان، 
وصحوته باالنقراض؛ فلو كنـا منتصرين لكنا نتعهد محاية هذه 
املدنية السفيهة املتمردة الغّدارة املتوحشة معىن يف أرجاء آسيا.."(٤)
إن نظـرة متفحصة يف نظريته يف املسـألة الغربية، دينا إىل 
تقرير القول بأن الوسـطية واالعتدال عند النظر إىل األشياء كان 

الدافع واألساس الذي تقوم عليه نظرة اإلمام.
وقـد عين رمحه اهللا بتحقيق القول يف األسـباب اليت جعلت 
أوروبا األوىل نافعة للبشـرية، وَحَصر تلك األسـباب يف سببني 
أساسيني، أّوهلما: سبب عَقدي ال دخل للبشر يف إجياده، وثانيهما: 
سبب مادي، للبشـر دخل يف إجياده. أما السبب العقدي، فإنه 
يتمثـل يف التزام أوربا األوىل بالبقية الباقيـة من النصرانية احلقة 
اليت مل تطلهـا يد التحريف والتغيري والتضليـل والتبديل، ذلك 
ألن النصرانية احلقة اليت أتى ا املسـيح عليه السالم، تدعو إىل 
الرمحة والسماحة والتواضع وصلة الرحم، وهذه النصرانية احلقة 
تقـوم يف جذورها على احلنيفية السـمحاء، وقد بعث ا أيضا 
نبينا عليه صلوات ريب وسـالمه، ووصفهـا ذات يوم بأا اللبنة 
اليت تكّمل بقية البناء. وأما السـبب املادي اآلخر، فإنه يعود -

يف نظر اإلمـام- إىل اخلدمات اجلليلة اليت قدمتها للبشـرية من 
خالل ما توّصلت إليه من صناعات وعلوم وإجنازات، وترفع عن 
العاملني املشـاق والصعاب، وتوفر هلم وسائل الراحة والرفاهية.

على أنه من احلري بالتقرير أن أوروبا -األوىل أو الثانية- مل 
تصل إىل هذا املستوى من الترقي والتقدم والتطور إال من خالل ما 
متيزت به من إبداعية وعمق يف التفكري والتخطيط والنظام، والتزامها 
احلزم واالنضباط والرويَّة واألناة فيما تقدم عليه من عمل أو صناعة.

إن هذه اخلصال اليت ّخلصها اإلمام النورسي يف بيان رفيع تعد يف 
حقيقتها أسباب تقدم الشعوب وضة األمم. وتلك سنة اهللا املاضية يف 
األمم قاطبة، ومل ولن تتخلف يف أمة قط مهما مست أو دنت عقيدا.
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أسباب كون أوروبا الثانية ضارة للبشرية
ولئن كان هذا حتليال ألسباب كون أوروبا األوىل نافعة للبشرية، 
فإن مثة أسـبابا لكون أوروبا الثانية ضارة ومضرة للبشرية، وقد 
عين اإلمام رمحه اهللا بتحرير القول يف هذه األسـباب يف مجلة من 
كتبه. فتجرُد أوروبا الثانية عن مبادئ هذه النصرانية يعد السبب 
األسـاس يف كوا ضارة ومضرة بالبشـرية؛ وأما السبب الثاين 
الذي جعل أوربا الثانية غري نافعة، فإن ذلك يعود إىل جلوئها إىل 
اسـتخدام نتائج الصناعات واإلجنازات اليت توصلت إليها فيما 
ال يعود على البشـرية بنفع وال فائدة، بل إا تقود البشـرية إىل 
مهاوي الدمار والضالل والضياع والتيه، مما جعل هذه األوروبا 

أكثر إضراًرا وإساءة إىل البشر. 
وانطالقـا إىل أنه ليس من الوارد عيش اإلنسـان على هذه 
األرض دون أن يستند إىل معتقد ولو كان فاسدا ودنيئا، فإنه كان 
ال بد ألوروبا الثانية من أن تتبّنى بعد متردها على الديانة النصرانية 
ومبادئها، ديانة أخرى حمرفة من الديانة الصحيحة احلقة تتخذ من 
الفلسفة املادية أساسا هلا، وتقوم على التنكر الصارخ للخالق املدبر 
العزيز احلكيم، وتنأى بنفسـها عن مبادئ النصرانية الصحيحة 
رغم ادعائها إّياها، كما أا تلفظ يف كثري من سـلوكياا القيم 
واألخالق احلميدة اليت أتى ا الدين العيسوي، وال تعترف بثبات 
تلـك القيم أو األخالق يف اتمعات، بل إا ترى قيما وأخالقا 
خاضعة للظروف واألزمنة واألمكنة انطالقا من مبدإ التفسري املادي 
للتاريخ، واملعتقد واألخالق، فكل شيء حيدث يف اتمع وفق هذا 
املبدإ إمنا حيدث للظروف املادية، فاملادة هي املسؤولة عن تشكيل 
املعتقد واألخالق، وتتأثر سلوكيات األفراد واجلماعات باملادة. 
بناء على هذا التفسري اجلائر للتاريخ واملعتقد والقيم، مل يكن 
مـن عجب أن تتحول احلياة يف كثري من األقطار اليت ختيم عليها 
هذه الفلسـفة إىل حياة ملؤها االضطراب واإلباحية والسفسفة 
والقلـق. وقد صّور اإلمام النورسـي حالة احلياة اليت تسـيطر 
ه: "..فيا أوروبا  عليها هذه الفلسـفة وصفا دقيقا، فقـال ما نصُّ
اليت نأت عن النصرانية وابتعدت عنها، وانغمسـت يف السفاهة 
والضاللة، لقد أهديت بدهائك األعور كالدجال لروح البشـر 
حالـة جهّنمية، مث أدركِت أن هذه احلالة داء عضال ال دواء له؛ 
إذ يهوي باإلنسان من ذروة أعلى عّليني إىل دَرك أسفل سافلني، 
وإىل أدىن درجات احليوان وحضيضها، وال عالج لِك أمام هذا 
الداء الوبيـل إال مالهيك اجلذابة اليت تدفـع إىل إبطال احلس، 

وختدير الشـعور مؤقَّتا، وكمالياتك املزْخرفة وأهواؤك املنومة.. 
فتْعًسا لك ولدوائك الذي يكون هو القاضي عليك..".(٥)

تقومي منهجي للنظرة النورية إىل املسألة الغربية
وبالرجوع إىل أهل العلم مبناهج البحث والتحقيق، جند مثة اتفاقا 
بينهم على أن التحليل العلمي الدقيـق لألفكار ينبغي أن تتوافر 
فيها مجلة من األسـس الضرورية اهلامة، ومن أّمهها: املوضوعية، 
والعلمية، والشمولية. فهلّم بنا لنقف ُهَنيهة نتبني خالهلا من مدى 

توافر هذه األسس يف النظرة النورية إىل املسألة الغربية.
أوال: املوضوعية يف الطرح

ليس من مرية يف أنه من طبيعة األفكار واآلراء التأثر املباشـر 
وغري املباشـر بالقناعـات القبلية والتقلبـات الزمانية واملكانية 
والعادية، وال َيسـلَم من هذه الظاهرة من املفكرين والعلماء إال 
فئة قليلة يتميزون بالصمود أمام العواصف الفكرية والسياسـية 

واالجتماعية واالقتصادية.
ولكن نظرة متمّعنة يف جل األعمال اليت تركها اإلمام النورسي، 
تدّلك على حماولته الدائمة عدَم إخضاع أفكاره وآرائه اإلصالحية 
لظروف الزمان واملكان؛ فعلى الرغم من الظروف النفسية العويصة 
الصعبة اليت كانت األمة اإلسالمية متر ا إبان احلرب العاملية األوىل، 
وعلى الرغم من سـيطرة الشـعور باهلزمية واليأس لدى البعض، 
واستعالء الشـعور باالنبهار واالخنداع لدى البعض اآلخر، فإن 
اإلمام النورسي أىب أن تكون نظرته أسرية ألي من هذين الشعورين.
ولكأين باإلمـام وهو يقدم نظرته القائمـة على املوضوعية 
العلمية، يريد أن يقرر جبالء ضرورة العودة إىل املنهج القرآين عند 
التعامل مع األفكار واألشخاص، وهذا املنهج يرفض تبعية تعاليم 
الشـرع للزمان واملكان غري الطبيعيَّني، ويرامها تابعني وخاضعني 
اِمَني  هلا، ويف هذا يقول املوىل الكرمي ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ
ِهللا ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا 
ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهللاَ ِإنَّ اهللاَ َخِبريٌ ِبَما َتْعَمُلوَن﴾(املائدة:٨).

الثانية: العلمية والشمولية يف الطرح
من املتواتر لـدى أوىل العلم والنهى أن نظرة املفكر املنصف 
الواعي إىل األحداث واملسائل ينبغي هلا أن ختتلف عن نظرة العامة، 
فاملفكر احلصيف يسمو بنظرته من أن تتأثر وختضع ألهواء العامة 
وشهوات احلّكام، ويدفعه ضمريه احلي إىل التغلب على حلظات 
الغضب واالنفعال عند البوح برأيه أو نظرته يف مسألة من املسائل. 
إن غياب العلمية والشـمولية يف معظم الدراسات واألحباث 
اليت عين أرباا بتناول املسألة الغربية من زاوية ضيقة هلو املسؤول 
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املسـؤولية التامة عن املواقف غري املتوازنة من املسـألة الغربية، 
وبالتأمل يف النظرة النورية إىل هذه املسـألة، جيد املرء أا مست 
بنفسـها من الوقوع يف هذا التغييب املتعمد للعلمية والشمولية 
واملوضوعية، إذ إا اتسـمت -كما رأينا- بتسليط الضوء على 
املسألة بصورة متوازنة وصرحية، ولقد اختار االعتدال والوسطية 
يف النظر إىل هذه املسألة؛ فالغرب يف نظرته ليس كله شرا، وليس 
كلـه خريا، بل إن العقيدة النصرانية احلقة هي األخرى ليسـت 
عقيدة خالية من املبادئ السامية واخلصال احلميدة، وليست هي 
املسـؤولة عن نشأة ما ّمساه بأوروبا الثانية الضارة، وبالتايل، فإن 

التعامل معه ينبغي أن يقوم على استحضار أمني هلذا البعد.
وخالصة القول، لقـد أوفت النظرة النوريـة على العلمية 
والشـمولية اليت حتتاج إليها األمة اإلسالمية يف العصر الراهن يف 
تعاملها مع املسألة الغربية، وكان مقتضى هذه العلمية والشمولية 
ضرورة العودة الصادقة إىل تبّني األسباب واخلصال احلميدة اليت 
اسـتندت إليها أوروبا يف بناء ضتها وتقدمها وحضارا، كما 
كان مقتضاها ضرورة الوعي على أمهية األديان وخاصة األديان 
السـماوية يف ترشـيد اإلجنازات والصناعات وتسخريها خلدمة 
البشـرية واإلنسانية؛ فليس مثة دين مساوي يدعو أتباعه إىل تدمري 
البىن التحتية لألمم، وسـفك األرواح، وهتك األعراض، وإبادة 
املمتلكات، واالستعالء يف األرض، والتكرب على العباد، واخلضوع 
للشهوات والنـزوات، فكل أولئك آفات وأمراض تواترت األديان 
السماوية على حماربتها والوقوف منها موقف الرفض واإلنكار.

 النظرة النورية وواقع العامل اإلسالمي الراهن
لئن تأمل املرء يف النظرة النورية وما حوته من إشراقات وحتليالت 
قيمة، ولئن تابع املرء بدقة وإمعـان الظروَف العاملية اليت كانت 
سـائدة يوم أن باح اإلمام رمحه اهللا ذه النظرة، فإننا سنجد أن 
أوروبا اليت كان يعنيها يف نظرته مل تكن منقسمة على نفسها إىل 
أوروبا النافعة وأوروبا الضارة، وإن قامت بينها احلروب والقالقل 
واألزمات، بيد أنه كان يعين بنظرته ما يوجد يف حضارة أوروبا 
ومدنيتها من حماسن ومسـاوئ، وعّد حماسنها أوروبا قائمة حبد 

ذاا، كما اعترب مساوئها أوروبا الثانية املختلفة عن األوىل.
لكأين ذه النظرة النورية الشاملة تستشرف املستقبل وتؤكد 
بأن أوروبا ستنقسم -إن عاجال أو آجال- على نفسها إىل أوروبا 

النافعة وأوروبا الضارة!
وبناء على هذا، فإنه حري بعموم األمة وخاصة خنبها ومفكريها 

املخلصني الغيارى أن يستأنسوا وينطلقوا من النظرة النورية العلمية 
واملوضوعية إىل املسألة الغربية مفرقني يف أطروحام بني أوروبا 
النافعة (الغرب النافـع) وأوروبا الثانية (الغرب الضار)، فأوروبا 
النافعة ينبغي التواصل معها، وفتح حوارات واسعة معها، والبحث 
عن السبل املمكنة لتعميق العالقات واالتصاالت بينها وبني العامل 
اإلسالمي على خمتلف األصعدة وااالت سعيا إىل إسعاد اإلنسانية 
والبشـرية برمتها. و ال بد من اسـتثمار ما يف الغرب النافع من 
حماسن وخريات وتوظيفها خلدمة قضايا األمة ومساندة مواقفها.

مل يعد ينفع العامل اإلسـالمي اليوم -قادة وشعوبا- اإلصرار 
كل اإلصرار على حتميل اآلخرين -وخاصة الغرب- مسؤولية ما 
جيتاح األمة من جوائح وفجائع وفظائع واعتداءات، كما مل يعد 
يسـعفنا التوغل يف املثاليات وانتظار املدد السماوي دون األخذ 
باألسباب والعوامل، فذلك املدد حاشاه أن يدركنا إذا مل نغري من 
واقعنا الفكري والسياسي واالجتماعي واالقتصادي، وصدق اهللا 
جل يف عاله ﴿ِإنَّ اهللاَ َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ 

(الرعد:١١)، يومئذ سيتحقق هلا ما وعد اهللا به.

وصفوة القول، إذا أراد العامل اإلسالمي اليوم اإلسهام يف بناء 
عامل آمن مسامل متحاب ومتعاون ومترابط، فإنه حري بنا إعادة 
النظـر يف عالقاتنا مع اآلخرين، وجعل اإلميان بالتعددية والتنوع 
قاعدة إميانية ال حنيد عنها، بل نبين عليها اجلسور مع أتباع الديانات 
األخرى، وخاصة منها الديانات السـماوية، ملصلحة اإلنسانية، 
ومقتضـى هذا ضرورة إعادة النظـر احلصيف يف كثري مما قررته 
املدونات الفقهية حول عالقة املسلمني بغري املسلمني. فليس من 
شك يف أن هذه التقسيمات صياغات فقهية ال تسمو على املراجعة 
والتقومي والتعديل يف ضوء ما ميوج العامل اليوم من ظروف سياسية 
واجتماعيـة وفكرية واقتصادية مل يكن هلا وجود يوم أن صيغت 

تلك االجتهادات الفقهية حول رسم عالقات املسلمني بغريهم. 

مدير املعهد العاملي لوحدة األمة اإلسالمية / ماليزيا.  (*)
اهلوامش

انظر: مقدمة ابن خلدون، ص١٣٧. (بتصرف)  (١)

لقب "سـعيد اجلديد" أطلقه اإلمام النورسي على نفسه من وصوله منفيا إىل   (٢)

مدينة "بارال" سنة ١٩٢٧م وحىت خروجه من سجن "أفيون" سنة ١٩٤٩م. 
انظر: اللمعات لبديع الزمان سعيد النورسي، ترمجة: إحسان قاسم الصاحلي،   (٣)

ص ١٧٨-١٧٧ (بتصرف واختصار).
انظر: صيقل اإلسـالم، لبديع الزمان سـعيد النورسي، ترمجة إحسان قاسم   (٤)

الصاحلي، ص٣٥٥.
انظر: اللمعات لسعيد النوْرسي، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي، ص١٧٨.  (٥)



علوم

أ.د. عرفان يلماز*

  

عزيزي عبد اهللا!
إن العني اليت هي من أهّم األعضاء املودعة يف رأسك 
عندما قامت -يف العدد السـابق- بشرح تركيبها 
وخلقها املعجز، وكيف أـا هدية كبرية ُأهديت 
لك، وأا أضاءت عاَلمك.. شـعرُت بالغبطة من جهة، وبنفاد 
الصرب من جهة أخرى، وقلت يف نفسي: "مىت سيأيت دوري لكي 

".. أشرح نفسي، وكيف أنين ترمجان ريب
وقد تتسائل: "ملاذا نفد صربِك؟".. فأقول: ألنين منذ سنوات 
أحاول أن أشـرح مدى دّقـة مجيع أجزائـي وروعتها اليت ال 
َترى منها سـوى قطعتني من اللحم على جانَبي رأسـك، ومها 
من أروع وسـائط مجع الصوت.. أنا يف َشـوق ألشرح مدى 
التناسـق والتنظيم بني مجيع أجزائي لكي أوّفر لك االستفادة من 
مساع بعض األصوات املترددة يف الكون، وألفتح لروحك منافذ 
ك على صاحب اخللق والقدرة اليت ليس هلا  جديدة، ولكي أدلـّ
حدود. ومبا أنين خملـوق بنفس الدرجة من دقة العني وروعتها، 

فلماذا أبقى إذن دون مستوى العني؟!

الدنيا بدوين دنيا صامتة
يـود كل فّنان أن يعرض فّنه أمام العيون اليت تقدر الفّن، واخلالق 
سبحانه يريك آيات فّنه الرفيع املتجليَة يف كل شيء من الذّرات 

إىل ارات.. يريك تلك اآليـات الباهرات ألنك خملوق عاقل 
ومدرك. وقد وضع يف جسـمك العديَد من هذه الفنون الرفيعة، 
وأعطاك من العقل والعلم ما يكفي إلدراك هذه اآليات الباهرات 
ومعرفتها. فبالعلم تستطيع تقييم ِحَكم الوجود وأوصافه العديدة، 
ولكن لكي تفعل هذا وحتّول معلوماتك عن األشـياء إىل حكمة 
وترتقي إىل أفق املعرفة والعرفان، أعطاك مخس حواّس لتتصل ا 

بالعامل اخلارجي وتتعرف على خواص األشياء فيه.
إنك إن مل تعرف شـيًئا عن الضوء وعن األلوان فسـتبقى 
معلوماتـك املاّدية عن املوجودات ناقصـة، كذلك إن مل يثبتين 
خالقي يف رأسـك َلم تستطع أن تسمع املوسيقى اإلهلية املتجلية 
يف تغريد الطيور، وحفيف أوراق الشجر، وخرير املياه، وهبوب 
الرياح.. ولبقيْت معلوماتك يف هذه األمور ناقصة. بينما يسـبّح 
كل شيء بلسانه اخلاص خلالقه. وأنت تبصر املوجودات بذبذبات 
املْوجات الضوئية بعينيك، وتسـتطيع مساع األصوات بواسـطة 
اهتزازات اجلزيئات املادية بأطـوال خمتلفة من ناحية التمّوجات 

وما تصدر عنها من أصوات، بواسطيت أنا.
أسـتطيع متييز األصوات ضمن أطـوال معّينة من املوجات 
تتراوح بني ٢٠-٢٠٠٠٠ هريتز. وأعجز عن متييز األصوات اليت 

تقّل أو تزيد عن هذه احلدود.
واحلقيقة أن هذا العجز يعد رمحة بالنسـبة يل، وبالنسبة لك 

علوم

]

لـــى  نهـــا تـــؤدي إ االبتعـــاد عـــن العلوم الوضعيـــة بحجـــة أ
نهـــا تعـــادي  ليها وكأ لنظـــر إ مـــا ا اإللحـــاد تصـــرف صبياني. أ

الديـــن فهـــو حكـــم مســـبق وجهـــل مطبـــق.
* * *
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أيًضـا. ولو مل خيلقين ريب -وهو خالق كل شـيء يف الكون- 
هكذا، أي لو مل جيعل قابلّييت يف السـماع حمصورة ضمن حدود 
معينـة، َلما ذقُت ال أنا وال أنت طعـم الراحة؛ ألننا كنا آنذاك 
نسمع أصوات مجيع األشياء وبصورة مستمرة ال راحة فيها.. من 
صوت دبيب النمل، إىل صوت أنني حشرة وهي تضع بيضها، إىل 
أزيز النحل يف مسـاكنها، إىل أصوات أجنحة الطيور الطائرة يف 
السماء...اخل. لذا كانت قدريت املعيَّرة احملسوبة حسب حاجتك 
يف الدنيا رمحة مهداة إليـك. واحلقيقة أن خالقي الرحيم يعطي 
لكل خملوق ما يناسبه وبقدر معلوم وحمسوب ومالئم.. فال عبث 
عنده. وإياك أن حتسـد اخلفاش على قوة مسعه، فاألفضل بالنسبة 

إليك هو أنا.
إياك أن تنخدع مبظهري اخلارجي؛ فأحيانا أمحّر عندما ختجل، 
وقـد يقرصين والدك أو معلمك قليال لتنبيهك... فقد ُثـّبتُّ يف 
أفضل موضع وجعلت يف أفضل شـكل اللتقاط األصوات. فما 
تدعونه بصيوان األذن (A) (الذي يشـبه شـكله مغرفة الطعام) 
متكون من غضاريف مرنة، لذا فهي ال تتكسر عندما تنام عليها. 
وليسـت التعرجات املوجودة يف هذا القسم، وال الشعر املوجود 
عنـد مدخله دون سـبب. فصالبة هذه التعرجـات املوجودة 
وأشكاهلا (وهي ختتلف عند كل شخص حسب شفراته الوراثية) 
هي أفضل التعرجات واألشكال اليت تساعد على مجع األصوات 
وتوجيهها إىل األذن الوسطى حسب شدة األصوات واالجتاهات 
الصادرة منها. أما الشـعرات املوجـودة يف املدخل فلكي حتول 
دون دخول احلشرات واألتربة إىل الداخل. أما الطريق (B) فهو 

واسع نوعا ما، ومع ذلك فقد ينسد جزئيا من جّراء التراكم الكبري 
لإلفراز الدهين لألذن، مما يؤدي إىل فقدان وقيت لقابلية السـماع 

عندي.
بعـد صيوان األذن والطريق اخلارجـي يل (لألذن) نأيت إىل 
األذن الداخلية اليت تبدأ بطبلـة األذن (C) اليت ترتبط ا عظمة 
املطرقة (Maileus=E) وعظمة السـندان (Incus=E)، وعظمة 
الركاب (Stapes=F). ترتبط هذه العظام الصغرية ببعضها بزاوية 
حساسة قدرها ١٠٥ درجة، لذا فهي تستطيع تكبري أصغر اهتزاز 
صويت، وتقويه وتنقله إىل األذن الداخلية. وتتصل قناة "أوزتاكي" 
الدقيقـة (G) املوجودة يف فراغ األذن الوسـطى بفراغ البلعوم 
"Pharynx". وإذا أردت أال تتفجر طبلة األذن باألصوات املرتفعة 
ا والتفجريات الكبرية فأنا أوصيك بفتح فمك، فبهذه الوسيلة  جدًّ
تتعـادل األمواج الصوتية الداخلة عـن طريق فمك مع األمواج 

الصوتية املارة من خاليل فال تنفجر طبلة األذن.
ونظًرا لكـون أجزاء األذن الداخلية -الـيت تأيت بعد األذن 
ا فقد ُحفظْت وصينت بعظام  الوسـطى- أجزاء حساسـة جدًّ
مججمـة الرأس. إن منطقة األذن الداخلية منطقة تتجلى فيها آية 
فـّن دقيق من الصنعة واخللق. وهي حتتوي على عضوين خارقني 
ا داخل  القطني، لـذا فهما حمفوظان معا يف منطقـة صغرية جدًّ
عْظمة الصدغ. ومع كون مهمـة كل منهما ختتلف عن اآلخر 
فهما موجودان معا؛ أحدمها على شكل َقوقعة (H) تدعى "قوقعة 
األذن" (cochlea) مهمتهـا التقاط األصـوات. واآلخر عضو 
التوازن الذي حيفظ توازنك فال تترّنح ذات اليمني وذات الشمال 
 (Semicircular canal=I) "وهو عبارة عن "القناة شـبه الدائرية
.(Utriculus=K) والسويط أو ُقريبة األذن (sacculus=J)واجلريب
ُبنيـة هذه األعضاء مصنوعة ككّل بشـكل فين رائع وكأا 
قطعة واحدة مْنحوتة من املرمر، أو كأا قطعة واحدة من معدن 
صب يف قالب. وهناك حاجز عظمي يقسـم عرضيا هذه القناة 
شـبه الدائرية إىل قسـمني. يرتبط الفراغ العلوي منها بالنافذة 
البيضوية اليت تفصل األذن الوسطى عن األذن الداخلية. أما القسم 
السفلي فريتبط بالنافذة الدائرية. وحنن نسمي القسم املوجود من 
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السائل الذي ميأل األذن الداخلية 
 ."Perilenf" والعظم  النسيج  بني 

أما القسم املوجود داخل األنسجة 
فوق  يوجد   ."Endolenf" فنسـّميه 

الغشاء الذي يغطي القسم السفلي لقناة 
ا. وحنن  قوقعة األذن (L) عضـٌو خاّص جدًّ

 .(Corti) نطلق على هذا القسم اسم عضو كوريت
توجد هنا خاليا حساسة للتموجات الصوتية، أي اخلاليا الالقطة 
لألصوات (M) وخاليا أخرى مساعدة. ونظرا لكون ارتفاعات 
اخلاليـا يف عضو كوريت خمتلفة من موضـع آلخر، فإن املواضع 
املختلفة للقوقعة تكون حساسة لألمواج الصوتية املختلفة األطوال.
إن املوجات الصوتية بعد أن متر خالل عظام املطرقة والسندان 
والركاب يف منطقة األذن الوسطى، تصل من النافذة البيضية إىل 
السـائل املوجود داخل قوقعة األذن مث إىل النسـيج الذي يبطن 
القسم العلوي من القوقعة (امسه نسيج Reissner=N)، مما يؤدي 
إىل متوجـات يف "Endolenf" وتتقدم هذه التموجات على طول 
النسـيج حىت تصل إىل عضو كوريت. ورؤوس خاليا هذا العضو 
نة بشـعريات دقيقة جدا. وعند  الصغري احلساسـة للصوت مبطَّ

وصول موجة الصوت تتمايل هذه الشعريات.
ا إذ تتحول الطاقة امليكانيكية (الناجتة  وهنا تقع حادثة مهمة جدًّ
عن االهتزازات اليت تولدها تلك التموجات) إىل طاقة كهربائية. 
وتنتقـل هذه التأثريات أو التنبيهـات الكهربائية إىل الدماغ عن 
طريـق العصب السـمعي املتصل بالدماغ لتتحـول إىل إدراك 
للصوت. وتسـتمر املوجات الصوتية نفسها يف طريقها وتدخل 
إىل "Perilenf" مـرة أخرى وتتسـبب يف انتفاخ النافذة الدائرية 
(املوجـودة بني األذن الوسـطى واألذن الداخلية) حنو اخلارج. 
وهكـذا تقّل االهتزازات الصوتيـة يف "Perilenf" وتفقد قوا.
طبعا فإن سرعة حادثة السـمع -اليت أشرحها هنا- تكون 
بسرعة انتقال املوجات الصوتية يف عظامي وأنسجيت، أما سرعتها 
(بعد أن تتحول إىل طاقة كهربائية) بني العصب السمعي والدماغ 
فهي أكرب، حيـث ُيقيَّم يف الدماغ وُيعطى اجلـواُب حاًال هلذا 

الصوت. وال حتس أنت 
ذه احلـوادث اليت تقع 
يف أجزاء الثانية، وإمنا تقول 
بأنـك مسعـت صوًتا ما. 
ولكن هل فكرَت حىت اآلن 
كيف َتحدث عملية السـمع؟ ولـو مل خيلقين اهللا عضًوا 
يقوم باالستجابة إىل حاجتك للسـمع، َلما كانت لك أّي 

معلومات عن األصوات يف الكون، وال عن املوسيقى.

ر حلظة!..  تأمَّل يا عبد اهللا، وفكِّ
لـو مل يكن هناك خالق يعرف مجيـع حاجاتك وجيهزك جبميع 
األجهـزة اليت حتتاج إليها، أكان هنـاك احتمال لظهور تلقائي 
لفجـوة يف عظام رأسـك، وهل كان يف اإلمـكان تطور هذه 
الفجوة وحتوهلا إىل أذن؟... وهل كان هناك أي احتمال لظهور 
جهاز دقيق رائع مثلي بسبب عوامل مصادفات عشوائية، ونتيجة 
لتحوالت صحيحة الواحدة بعد األخرى يف سياق صحيح دون 
وجود أية خطة أو ختطيط مسبق؟ ال شك بأنك -ومجيع العقالء 
مثلك- ال تعتقد بظهوري عن طريق املصادفات، بل نتيجة خللق 

من قبل اخلالق الكرمي والرب الرحيم... أليس كذلك؟!

مهارايت األخرى... حفظي لتوازنك
لقد شرحُت حىت اآلن وظيفيت املتعلقة بالسمع.. واآلن سأحدثك 
عن وظيفة أخرى يل، لكي تدرك مدى روعة تركيـيب. أرأيت 
حىت اآلن لواًنا ميشي على حبل؟ أو شخًصا ماهًرا يتسلق اجلبال؟ 
حسًنا.. ميكنك تذكر شيء أسهل؛ فمثال تستطيع تذكر حركاتك 
وأنت راكب على دراجتك حماوًال حفظ توازنك وعدم الوقوع 
مـن الدراجة. فلو حدث خطأ صغري لسـقط البهلوان من على 
احلبل، وسـقط املتسلق للجبل إىل هاوية واٍد، وسقطَت أنت من 
دراجتك. ومع أنك تعّير حركاتك حلفظ توازنك بشكل آيل ودون 
تفكري، فأنت ال تدري العواصف اليت حتدث لدّي بسـبب هذا 
األمر! أنت ال تدري طبًعا مدى احلساسية اليت متلكها الّالقطات 
الـيت ُجهِّزُت ا لكي أؤّمن لك توازنك جتاه مجيع احلركات اليت 
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تأتيك من حواليك ضمن أقّل من ثانية. فهذه الالقطات احلساسة 
حتس بأقل حركة لك وتقوم -بواسطة النخاع الشوكي- بإيصال 

اخلرب إىل دماغك لتعيري جسدك حسب الوضع األخري.
قد تقول: "ولكن كيف ميكن إجراء وظيفتني يف الوقت نفسه؛ 
وظيفة السـمع ووظيفة حفظ التوازن يف األذن الداخلية الصغرية 
احلجم؟!". هذه هي القدرة الّالائية خلالقي الذي خلق خاليا حساسة 
ال ُترى بالعني اردة، بل بامليكروسكوبات.. وحشرها يف مكان 
ضيق، وأعطى هذه اخلاليا العاجزة مثل هذه القابليات املدهشة.

يا عبد اهللا! كيف تتلقى اإلحسـاس بالتوازن، وكيف تعطي 
ردود الفعل عليه؟ للجواب على هذا السـؤال جيب عليك إلقاء 
نظرة فاحصة على التركيب التشـرحيي لبنيـة بعض األعضاء. 
هناك انتفاخات صغرية على شـكل مصابيح فوق القسم السفلي 
للقنوات شبه الدائرية باجتاه اجلريبات والسوطيات.. هناك ثالث 
شـبه دوائر متصلة بعضها ببعض بزاويـة قدرها ٩٠ درجة متّثل 
األبعاد الفضائية الثالثة. هناك القطات حساسـة من الشعريات 
بأعداد قليلة يف داخل القنوات شبه الدائرية، وبأعداد كثيفة داخل 
املصابيح، وهي تتحرك وتتمايل حسـب احلركات، وهلا قابلية 
مرونة كبرية. القطات التوازن يف اجلريبات والسـويطات مغّطاة 
بنسيج رقيق، ويوجد داخلها سائل جيالتيين وجزيئات من حجر 
الكلس (Cupula terminalis). أما سـائل "Endolenf" املوجود 
داخل القنوات شـبه الدائرية فيتحرك -حسب كثافته- بعكس 
اجتاه حركة رأسك. وهذا يشبه حركة الرّكاب إىل الوراء داخل 
واسطة نقل تبدأ احلركة بسـرعة. وهكذا فحركة ذلك السائل 
تكون باجتاه معاكس للحركة العامة للجسـم؛ فمثال عندما متيل 
واسـطة النقل أو العربة إىل اليمني تتجه حركة املسـافرين حنو 
اليسار، وإذا وقفت العربة فجأة اندفع املسافرون إىل األمام. وكل 
حركة من هذه احلركات تؤدي إىل حركة السـائل املوجود يف 
القنوات شبه الدائرية. وذلك تبًعا ملقدار السرعة ومقدار التعجيل. 
ونتيجة حلركة سـائل "Endolenf" تتغري أماكن السائل اجليالين 
وجزيئـات الكلس املوجـودة فيه، فتنحين الشـعريات الدقيقة 
املوجـودة فوق اخلاليا الالقطة. فأي حركـة للرأس تقوم بتنبيه 
اخلاليا املوجودة يف أماكن خمتلفة وتقوم -بواسطة عصب التوازن 
(nervus vestibularis) يف كل حني بإعطاء معلومات حول مجيع 

التغريات احلاصلة يف التوازن.

هذه الفعاليات تستوجب التأمل والشكر
ر يا عبد اهللا جبميع احلركات اليت قمت ا طوال عمرك. عند  فكِّ
ذلك ستتأكد وسـتعرف بأن جهاز التوازن حافظ على توازنك 
أمـام مجيع هذه احلركات، كما أمَّن لك جهاز السـمع (عضو 
كوريت) مساع آالف األنواع من األصوات يف الدنيا طوال عمرك 
دون سـأم وال انقطاع وال ملل. وعـالوة على هذا فلم َنطلب 
منـك أّي أجر لقاء هذه اخلدمات، كمـا مل يطلب منك ربك 
عندما خلَقك ووهَبنا لك وجعل مكاَننا يف رأسك وربطنا باملركز 
اخلاص للسمع والتوازن يف الدماغ.. مل يطلب منك أي أجر بل 

طلب التفكر فقط يف هذه النعم والشكر عليها.
تسـتطيع أن جتد يف املستشـفيات العديد من لوحات العرب 
لكي تفكر وتشكر، والسيما فهناك مرض التهاب األذن الوسطى 
(otitus media) يصيـب األطفـال عادة، وينشـأ من التصاق 
اجلزء السـفلي من عظمة الركاب بالنافذة البيضية مما مينع انتقال 
األصوات بشكل جيد فيتولد عنه مرض "otoskleroz" الذي ينتج 
من التصاق عظام األذن الداخلية بعضها ببعض مما يؤدي إىل عدم 

قيام هذه األعضاء بوظائفها.
عندما ختطو أي خطوة أو عندما تتحرك أي حركة يف يقظتك 
أو يف منامك، وعندما تسمع زقزقة أي عصفور أو حلنا حلوا، أو 
عندما تسـمع صوت أّمك أو أبيك ستدرك مدى عَظمة خالقك 
وعَظمـة النعمة اليت أهداها لك هـذا اخلالق الرحيم الذي نقش 

معاين هذه األصوات يف دماغك. 
يا عبد اهللا! لقد استعملتين حىت اآلن لسماع اآلخرين فقط. أما 
اآلن فقد قمُت بتقدمي نفسي إليك وتعريفك يب. ومل أستطع سوى 
تعريف ١٪ فقط من تشريح بنييت اليت هي آية يف الفن والدقة. ولو 
قمُت بتعريف مجيع الدقائق واخلصائص بكل ِحَكِمها الرائعة -بعد 
التقدم العلمي والطيب احلايل- ملا وسعت صفحات الة اليت تقرؤها 
بني يديك. كما أنك ال حتتاج يف احلقيقة إىل كل تلك املعلومات. 
املهم هو جلـب انتباهك يل لكي تقترب أكثر من خالقك. أرجو 
أن يتحقق هذا إن شـاء اهللا... واعلم بأنين سأقوم من حني آلخر 

بتذكريك يب عندما تسمع رنة يف أذنك لكي أصونك من الغفلة. 

(*) جامعة ٩ أيلول / تركيا. الترمجة عن التركية: أورخان حممد علي.

السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧ ٢٨



إذا كان الشـيخ الرئيس ابن سينا (٣٧٠هـ - 
٤٢٨هـ) قد ُعرف واشـتهر بكونه فيلسـوفا 
مشائيا، وحكيما أرسـطيا، تأثر بالفكر اليوناين 
عامة والفيلسوف أرسطو خاصة، يف جوانب من فلسفته الطبيعية 
وامليتافيزيقيـة، كما تابع أفالطون يف بعض اهتماماته الفلسـفية 
النظرية وبعض تعريفاته النفسية، فإننا ومبطالعة مؤلفاته نكتشف 
له جوانب علمية جتريبية يتميز ا عن هذين الفيلسوفني، وحيقق 
فيها نوعا من االستقالل الفلسـفي عن الفكر اليوناين يف روحه 
وجوهره، خاصة حني يعاجل بالدراسة العميقة موضوعات تتصل 
بالعلوم الطبيعية مثل الطب، فنجده يؤسس ملنهج جتريـيب علمي 
يسـري يف خمتلف تلك العلوم اليت يتناوهلا، وينبث هذا املنهج يف 

تضاعيف تلك املؤلفات اليت يضعها.
ومن هنا فليس من قبيل املصادفة أن يظل ملوسوعَتي "القانون 
يف الطب" و"الشفاء" الدوُر العلمي احلاسم طيلة القرون الوسطى، 
وخاصة إذا علمنا أن كتابه "القانـون" يترجم إىل الالتينية عدة 
مـرات ويوضع عليه كثـري من الشـروح والتحليالت من ِقبل 
كبـار العلماء، خاصة الطبيعيني منهم، وُيعتمد مصدرا رئيسـيا 
للمعارف الطبيعية، بل وموسـوعة موثقة لـكل العلوم الطبيعية 
طيلـة قرون كثرية، وكذلك تتداول خمتلف املكتبات واجلامعات 
كتابه "الشفاء" كموسوعة فلسـفية وعلمية معا حياول صاحبها 

أن يفسـر كل ما يف الكون بدًءا من أبسـط أشـكال الفيزيقي 
(الطبيعي) وانتهاء بأرقى درجات امليتافيزيقي (املاورائي)، إال أن 
اهتمامات ابن سـينا التجريبية والعلمية قد طغت على أحباثه يف 

هاتني املوسوعتني جبانب اهتماماته الفلسفية والنظرية. 
فقد مجع ابن سـينا يف موسـوعتيه بني عمق تفكري الباحث 
العقلي، وبني دراية العامل املمارس للتجربة، حيث ضمنهما العديد 
من املالحظات واالكتشافات العلمية والتجريبية القيمة اليت ظل 
صداها مترددا طيلة العصور الوسطى، وحىت بداية العصور احلديثة، 
مما يدفع الباحث إىل حماولة تلّمس منهجي جتريبـي يعلن عن نفسه 
يف خمتلف مؤلفاته ورسائله، ويكشف عن عمقه بوضوح حني يتناول 
موضوعات طبيعية، وعلوما مادية مثل علم النبات وعلم احليوان، 
واجليولوجيا والفيزياء، وهو ما يطلق عليه اآلن "العلوم الفيزيائية 
والكيميائية"، وكذلك العلوم النفسية حني تعاجل بأساليب جتريبية 
وإكلينيكية (سـريرية). هذا فضال عن علمي الطب والصيدلة، 
حـني يوجه االنتبـاه العلمي فيهما إىل املالحظـة اإلكلينيكية، 
أو يؤسـس فيهما لنظرية علمية تشـمل جانيب الطب العالجي 
والوقائي أو خيطط لتحقيق جتريبـي موسـع يف الصيدلة العربية. 
ويتمثل املنهج العلمي التجريـيب عند ابن سينا خري ما يتمثل 
يف علم الطب، سواء كان عالجيا أو وقائيا أو صيدلة، بل وحىت 
طبا نفسـيا. ويتمثل هذا التطبيق خري متثيل يف كتابه "القانون يف 
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الطـب" الذي ظل املرجع األساسـي للطب يف معظم جامعات 
أوربا حىت أوائل القرن السـابع عشـر، وهو القرن الذي اتسم 
باالهتمام بعلم املناهج، على اعتبار أن اخلطوة احلامسة يف تكوين 

املنهج العلمي متت على يد "فرنسيس بيكون". 
 وابن سينا يقسـم كتابه "القانون" إىل أبواب تشبه الكتب 
الطبية احلديثة؛ فهو يبدأ بالتشـريح ويثين بعلم وظائف األعضاء 
(الفسيولوجيا)، ويعقب ذلك مبا نسميه بالباثولوجيا (علم طبائع 
األمراض) وأخريا بعلم العالج. وإن كان يأخذ عليه "ديالسـي 
أولريي" املستشـرق اإلجنليزي كثرة التقسيمات والتفريعات اليت 

هو مولع ا.(١)
ومن يتصفح كتاب القانون جيد الشيخ الرئيس -وهو الطبيب 
البارع- قد اهتم بكل فروع الطب تقريبا بدًءا من الطب الوقائي 
وعلم التشـريح، وانتهاء بالصيدلة وتركيـب األدوية والعقاقري 
(الفارماكولوجي). وقد سـار ابن سـينا يف تشـخيص املرض 
ومعاجلته على الطريقة املتبعة اآلن وهي االستدالل بالبول والرباز 
والنبض، فأمكنه التوصل بذلك إىل وصِف وتشـخيِص كثري من 
األمراض، فكان أوَل من وصف االلتهاب السـحائي، وأول من 
فرق بني الشـلل الناتج عن سبب داخلي يف الدماغ والناتج عن 
سـبب خارجي، ووصف السكتة الدماغية الناجتة عن كثرة الدم 

(اجللطة)، فخالف بذلك الوصف اليوناين السائد آنذاك. 
وأوىل ابن سـينا اهتماما بالًغـا ملعرفة تنّقل املرض من واحد 
إىل آخر أو ما نسميه اآلن بالعدوى كما يقول "وليم أوسلر" يف 
كتابـه "تاريخ الطب". فضال عن معرفته لكثري من األمراض اليت 
كانت منتشرة يف زمنه مثل شـلل الوجه، وداء اجلنب، ومرض 
األنكلستوما، ومرض السل الرئوي، وكثري من األمراض اجللدية 
والتناسلية اليت مل يعرفها القدماء بدقة بالغة كما شّخصها ابن سينا.(٢)

وكان أوَل من وصف داء الفيالريا وسـريانه يف اجلسم وإىل 
وصف اجلمرة اخلبيثة اليت مساها النار املقدسـة، وسبق "علّي بن 
ربان الطربي" (٨٥٠ م) إىل الكشف عن احلشرة اليت تسبب داء 

اجلرب، وسبق "ابن ماسويه" إىل وصف اجلذام.(٣) 

ابن سينا والطب النفسي
ولن نتابع ابن سـينا يف طبه التجريــيب وال يف أبواب الصيدلة 
العلمية اليت شـرحها يف كتابه، فهذا حيتاج إىل حبث كبري آخر، 
ولكننا نتوقف هنا عند نوع واحد من أنواع الطب اليت عرض هلا 

ابن سينا يف مؤلفه الضخم هو الطب النفسي الذي برع فيه أيضا 
وسبق كثريا من احملللني النفسيني احملدثني.

على الرغم من متابعة ابن سـينا ألرسطو يف بعض جوانب 
معاجلاته للنفس من حيث تعريُفها "بأا كمال أول جلسم طبيعي 
آيل" أو تقسيمه لقوى النفس أو وظائفها كنفس نباتية أو حيوانية، 
وناطقة، وتقسـيمه لوظائف العقل إىل عقل عملي وآخر نظري، 
وكذلك تقسيمه للقوى النفسانية املدركة وغريها من املوضوعات 
اليت ختص النفس اإلنسـانية، إال أننا جند له متيزا عن فكر أرسطو 
الفلسفي والنفسي يف كل املوضوعات السابقة بشكل أو بآخر، 
ويزداد هذا التميز يف بعض املوضوعات خاصة تلك اليت حنى فيها 
منحى علميا جتريبيا يف معاجلاته للنفس وتناوله لقواها ووظائفها 
وخصائصها، ويف توظيفه لبعض احلقائق واملناهج العلمية يف العالج 
النفسـي؛ فقد استطاع حبّدة ذكائه، ودقة مالحظته أن يصل إىل 
معرفة طبيعة عملية "االرتباط الشرطي= Conditioning" قبل أن 
يكتشفها "بافلوف" الفسـيولوجي الروسي يف العصر احلديث، 
نتيجة للبحوث التجريبية اليت قام ا، وهو تفسـري مل يصل إليه 

علماء النفس احملدثني إال يف أوائل القرن العشرين. 
كما اسـتطاع ابن سـينا قياس االنفعال على أساس قياس 
التغريات الفسيولوجية اليت حتدث مصاحبة لالنفعال، قبل علماء 
الفسيولوجيا احملدثون، وهذا ما سنتبينه يف عالجه ألحد مرضاه من 
"حالة عشـق" شديد، وهو نفس األساس العلمي الذي يستخدم 
يف جهاز كشف الكذب، وهي نفس الطريقة العلمية اليت يتبعها 

املعاجلون النفسانيون املعاصرون. 
كما وصل ابن سينا يف دراسته لألحالم إىل كثري من احلقائق 
اليت سـبق ا العلماء احملدثني، وخباصة دور األحالم يف إشـباع 
الدوافع والرغبات اليت سـيقول ا "سيجموند فرويد" يف اية 
القرن التاسع عشـر. ولذلك ليس غريبا أن ُيعترب ابن سينا طبيبا 
نفسانيا من الطراز األول، ال يقل يف براعته واشتهاره عن براعته يف 

فروع الطب األخرى، من العالجي أو الوقائي أو الصيديل.(٤)
لقد اختذ ابن سينا التحليل النفسي أسلوبا جديدا من أساليب 
العالج الطيب، وقد مارسـه ممارسة ناجحة أكسبته شهرة واسعة 
يف عصره، وتدل أساليبه يف ذلك على أنه كان على درجة كبرية 
من اخلربة بعلم النفس، وهو قد ربط يف فلسفته وخاصة يف كتابه 
القانون بني الطب وعلم النفس، فاسـتغل علم النفس وهو جزء 

من الفلسفة آنذاك يف التطبيب.
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والتحليل النفسي مل يكن غريبا على ابن سينا، فقد كان على 
علم به، إذ اختذه طريقة من طرق العالج حىت اشـتهر يف عصره 

بقدرته العظيمة على معاجلة املرضى بطريقة التحليل النفسي.
فقد أصيب يف يوم ما رجل مبرض "املناخوليا"،(٥) وقد استبد 
به املرض إىل درجة جعلته يعتقد أنه أصبح بقرة، ولذلك امتنع عن 
الطعام والشراب مع بين اإلنسان، ونتيجة لذلك أخذ الرجل يقلد 
األبقار فيخور مثلهم ويذهـب إىل اإلقامة يف حظائرها ويتناول 
األكل معها ويصرخ مطالبا بذحبه وإطعام حلمه للناس، اسـتمر 
الرجـل على هذا النحو زمنا حىت ضعفت قواه وهزل جسـمه 
وشـحب لونه، فعرضه ذووه على األطباء، ولكنهم عجزوا عن 
عالجه. وكان ابن سـينا آنئذ قد طار صيته يف اآلفاق، وعرف 
بتطبيب مرضى العقول، فلما عرض عليه هذا الرجل وفحص عن 

حاله قال له: ما بالك أيها الرجل؟ وما الذي حّل بك؟ 
فقال املريض ليس يب شيء إال أنين أصبحت بقرة ختور، آكل 
ما تأكل وأفعل ما تفعل. فأمر ابن سينا بتقييد املريض حببل متني 
وألقاه على األرض وأحضر سـكينا حـادا، مث تقدم إىل املريض 
وأراد أن يهوي بالسكني على رقبته، ولكنه عندما قّرب السكني 
من حنره، قال: "مـا بال هذه البقرة هزيلة ضعيفة، إا ال تصلح 
للذبح". فقال املريض: "إا تصلح للذبح فاذبح"، فقال ابن سينا: 
"كال ال نذحبها حىت متتلئ شـحما وحلما". قال املريض: "وماذا 
أفعل حىت أصري كذلك؟" فقال ابن سـينا: "تأكل وتشرب كما 
يأكل الناس ويشربون". فقال املريض "أَو تذحبين بعد ذلك؟" قال 
ابن سـينا: "نعم". مث أخذ الرجل على نفسه عهدا وميثاقا ليفعلن 
ذلك، وأخذ يأكل ويشرب كما يفعل الناس وكان ابن سينا يدس 
له فيه الدواء، وبذلك ارتد إليه عقله وزايله املرض وُشـفي متاما. 
مث زار ابن سـينا بعد ذلك فلما رآه سليم اجلسم والعقل قال له 
مداعبا: ما بال البقرة قد مسنت؟ قال: نعم، وقد أصبحت عاقلة.
ولذلك يقول "قدري حافظ طوقان" يف كتابه "تراث العرب 
العلمي يف الرياضيات والفلك": "درس ابن سـينا االضطرابات 
العصبية وعرف بعض احلقائق النفسية واملرضية عن طريق التحليل 
النفسي، وكان ابن سينا يرى أن للعوامل النفسية والعقلية -كاحلزن 
واخلوف والقلق والفرح وغريها- تأثريا كبريا على أعضاء اجلسم 
ووظائفه، وهلذا جلأ إىل األسـاليب النفسية يف معاجلته ملرضاه". 
فإذا أردنـا أن نتبني تلك الظواهر النفسـية اليت عاجلها ابن 
سـينا وتوصل فيها إىل حقائق وقوانني تشبه تلك اليت وصل إليها 

علماء النفس احملدثون، فَسـنجد أنه قد عرف التكّيف احلسـي 
وظاهرة احلجـب، فهو يذهب إىل أن احملسـوس اخلارجي أي 
(املؤثر احلسـي) الشـديد أو املتكرر حيدث يف أعضاء احلواس 
اخلارجية أثرا يسـتمر بعض الوقت يصعب معه أن حتس بشيء 
آخر. ويصف ابن سينا ظاهرة سـيكولوجية تناولتها الدراسات 
الفسيولوجية والسـيكولوجية احلديثة، وهي "ظاهرة احلجب = 
Masking" ويالحظ أن أرسطو قد أشار أيضا -دون توسع- إىل 

هذه الظاهرة.

تفسري األحالم سيكولوجيا
وأشار ابن سـينا إىل بعض األسباب اهلامة يف حدوث األحالم، 
واليت تناوهلا علماء النفس احملدثون فيما بعد بالدراسـة، ووصلوا 
فيها إىل نتائج هامة تؤيد ما سبق أن قال ا من قبل ابن سينا، فقد 
ذكر أن بعض األحالم حتدث نتيجة لتأثري بعض املؤثرات احلسية 
اليت تقع على النائم، سـواء كانت هذه املؤثرات احلسية صادرة 

من اخلارج أو من داخل البدن.(٦)
وقـد دلت البحوث التجريبيـة احلديثة على صحة ما ذهب 
إليه ابن سـينا من أن للمؤثرات احلسية اليت تقع على النائم تأثريا 
يف حدوث األحالم، وأكد كل من "موري" و"هريف دي سـان 
دنيـس" و"وجيادند" على أن لإلحساسـات اخلارجية تأثريا يف 
األحالم، فمثال قد حيلم النائم الذي يشعل جبانبه ضوء أنه يشاهد 

احتراق شيء ما. 
وقد أشـار ابن سينا أيضا إىل دور األحالم يف إشباع الدوافع 
والرغبات؛ فإذا كان مزاج البدن يف حالٍة ما من شأا أن حتدث 
نزوعا إىل شيٍء ما، قامت املخيلة مبحاكاة األفعال اليت من شأا 
أن تشـبع هذا الدافع. يقول ابن سـينا: "مَثل ما يكون عندما 
تتحرك القـوى الدافعة للمين إىل الدفع إىل املتخيلة حتاكي صورا 
من شأن النفس أن متيل إىل جمامعتها، ومن كان به جوع حكيت 
له مأكوالت..".(٧) وبذلك يكون ابن سينا قد سبق "فرويد" يف 

تفسري بعض األحالم بأا إشباع للدوافع والرغبات. 
وقد أشار ابن سينا يف دراسته لألحالم إىل ظاهرة طبية هامة، 
وهي أن بعض األحالم ينشأ عن بعض التغريات يف مزاج البدن، 
أو عن بعض اإلحساسـات البدنية الداخلية اليت ميكن أن يستدل 
منها على حاالت مرضية أو علـى بداية ظهور حاالت مرضية 
خاصٍة سـتظهر يف املستقبل.(٨) وقد اهتم بعض الباحثني بدراسة 
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هذا املوضـوع، وبّينوا وجود أدلة كثـرية على عالقة األحالم 
باألمراض وداللتها عليها.(٩)

التذكر والكّف الرجعي
يفرق ابن سينا حني يتحدث عن "احلافظة الذاكرة" بني مفهوَمي 
الذكر والتذكر؛ فالذكر هو االسـتعادة التلقائية لكل من الصور 
واملعاين، وهو حيدث يف كل من احليوان واإلنسـان. أما التذكر 
فهو االسـتعادة اإلرادية للصور واملعاين، وهو خاص باإلنسـان 
وحده. وقد أشـار ابن سـينا إىل وجود فروق كبرية بني الناس 
يف قوة الذاكرة والتذكر، كما ناقش أسـباب النسيان واستطاع 
بدقة مالحظته أن يصل إىل تفسـري علمـي مل يصل إليه علماء 
النفـس احملدثون إال يف القرن العشـرين، فقد كانوا يفسـرون 
النسـيان بأنه راجع إىل زوال اآلثار اليت يتركها التعلم السـابق 
نتيجة عدم االستعمال. واسـتمر هذا التفسري شائعا مدة طويلة 
حىت قام "جينكنــز (Jenkins)" و"دلنباخ (Dallenbach)" يف 
عام ١٩٢٤م بدراسـة جتريبية(١٠) بّينت أن النسـيان ال حيدث 
بسبب جمرد مضّي الزمن بدون استعمال املعلومات، وإمنا حيدث 
بسـبب كثرة نشاط اإلنسان وانشـغاله بأمور كثرية تؤدي إىل 
تداخل معلوماته اجلديدة وتعارضها مع معلومات سابقة. ومسيت 
 (Retroactire Interference) هذه الظاهرة بالتداخل الرجعـي
والكـّف الرجعـي (Retroactire Inhibition). وبينت بعض 
الدراسـات التجريبية احلديثة أن النسيان قد حيدث أيضا نتيجة 
تداخل املعلومات السـابقة مع املعلومات احلديثة، ومسيت هذه 
الظاهـرة بالتداخل الالحق (Proctive Interence)، وقد سـبق 
ابُن سـينا علماَء النفس احملدثني يف تفسري النسيان بسبب تداخل 
املعلومات، يقول ابن سـينا يف هذا الصـدد: "وأكثر من يكون 
حافظا هو الذي ال تكثر حركاتـه، وال تتفنن مهمه، ومن كان 
كثري احلـركات مل يتذكر جيدا... ولذلـك كان الصبيان مع 
رطوبتهم حيفظون جيدا، ألن نفوسـهم غري مشغولة مبا تشتغل 
به نفـوس البالغني، فال تذهل عما هي مقبلـة عليه بغريه".(١١)

االنفعاالت والتغريات الفسيولوجية
يذهـب ابن سـينا إىل وجود عالقة وثيقة بـني النفس والبدن؛ 
فالتغريات يف احلاالت النفسانية اليت حتدث يف حاالت االنفعال مثال، 
يصاحبها أو يتبعها تغريات يف احلالة البَدنية، يقول ابن سينا: "مجيع 
العوارض النفسانية يتبعها أو يصاحبها الروح، إما إىل خارج وإما 

إىل داخل.. واحلركة إىل خارج إما دفعة كما عند الغضب، وإما 
أّوًال فأوال كما عند اللّذة وعند الفرح املعتدل، واحلركة إىل داخل 
إما دفعة كما عند الفَزع، وإما أّوًال فأوال كما عند احلزن.." (١٢)

ويعين ابن سـينا حبركات الروح وحركات الدم، ويشري هنا 
إىل مـا أثبتته البحوث احلديثة مـن أن االنفعال تصاحبه تغريات 
فسـيولوجية كثرية، من أمهها ما حـدث من تغريات يف الدورة 
الدموية إذ تزداد سرعُة وشـدة خفقان القلب، وينتج عن ذلك 
زيادة كمية الدم اليت يرسـلها القلب إىل أجزاء البدن، وتنقبض 
األوعية الدموية املوجودة يف األحشـاء، وتتسع األوعية الدموية 
املوجودة يف اجللد واألطراف، ولذلك يشعر اإلنسان عند الغضب 

باحلرارة تتدفق يف وجهه وبدنه وحيمّر وجهه. 
ويالَحظ كذلك أن اإلنسـان يف حالة الفزع الشديد يصفّر 
وجُهه بسبب حركة دمه إىل الداخل، وهذا ما عّبر عنه ابن سينا 
بقولـه: "واحلركة إىل داخل إما دفعًة كمـا عند الفزع.." وإن 
عبارة ابن سـينا "إن مجيع العوارض النفسانية يتبعها أو يصحبها 
حركات الروح" أشار فيها إىل مشكلة شغلت علماء الفسيولوجيا 
وعلماء النفس احملدثني، وهي: هل الشـعور باالنفعال والتغريات 
الفسـيولوجية املصاحبة له، َيحدثان معا يف نفس الوقت، أم إن 
أحدمها يسبق اآلخر؟ فقد ذهب كل من "كانون" (Canno) و"بارد" 
(Bard) يف العصر احلديث إىل أن الشـعور باالنفعال حيدث يف 
نفس الوقت الذي حيدث فيه التغريات الفسيولوجية والعضلية.(١٣) 
وقد أبدى ابن سـينا رأيه يف هذه املشـكلة قبل أن تثار يف 
العصر احلديث، وقال يف اإلجابة عليها باحتمالني: أحدمها هو أن 
االنفعال حيدث مصاحبا للتغريات الفسـيولوجية، وهو ما قال به 
كل مـن كانون وبارد؛ والثاين أن االنفعال حيدث أوال، مث يتبعه 
التغريات الفسيولوجية، فال يقول به أحد من علماء الفسيولوجيا 

والنفس احملدثني. 
وقد اسـتفاد ابن سـينا مبا حيدث من تغري يف سرعة وشدة 
النبض أثناء االنفعال يف عالج شخص مصاب حبالة عشق شديد. 
وقد أراد ابن سينا أوال أن يعرف الفتاة اليت يعشقها هذا الشخص 
حىت ميكـن بعد ذلك أن يتخذ خطـوات عملية يف عالجه من 
عشقه. وقد ابتكر طريقة لتحقيق غرضه. فكان يضع إصبعه على 
نبض هذا الشـخص، ويأمر أحد الرجال أن يذكر أمساء البيوت 
وساكنيها جبوار بيت الشاب. وكان يالحظ ما حيدث من تغريات 
يف سرعة وشـدة النبض عندما مسع هذه األمساء، واستطاع ذه 
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الطريقة أن يصل إىل معرفة الفتاة اليت يعشقها هذا الشخص.(١٤)
وقد صنف ابن سينا "حالة العشق" السابقة مع أمراض عقلية 
والسبات واألرق والنسـيان، وذكر أن من أعراض العشق عدم 
انتظام النبض وأكد على أنه "أصبح من املمكن التوصل إىل معرفة 
املعشـوق إذا أصّر أحد العاشَقني على عدم الكشف عنه، وهذا 

الكشف هو إحدى طرق العالج". 
ويؤكد ابن سـينا على جدوى هـذه الطريقة التجريبية اليت 
كررها كثريا وحققت جناحا حني يقول: "استعملُت هذه الطريقة 
مرارا وتكرارا، واكتشفُت بذلك اسم املعشوق، عند ذكر أمساء 
املدن والشـوارع والصفة يف الوقت الذي جيس فيه النبض، فإن 
التغري يدل على العالقة بني املكان والصفة واملعشـوق. وبذلك 
ميكن معرفة مجلة أوصافه"، وميضي ابن سينا قائال: "جّرْبنا ذلك 

بأنفسنا وتوصلنا ملعرفة معلومات مفيدة".(١٥)
ومن هنا يؤكد الدكتور حممد عثمان جنايت على أن ابن سينا 
قد سـبق احملللني النفسانيني وعلماء النفس يف العصر احلديث يف 
االستعانة بالتغريات الفسيولوجية اليت تطرأ على اإلنسان ملعرفة ما 
يصيبه من اضطرابات انفعالية. وقد استخدم بعض احملللني النفسانيني 
الطريقة اليت اسـتخدمها ابن سـينا وهي النطق بكلمات معينة، 
ومالحظة ما حتدثه هذه الكلمات من اضطراب انفعايل يف الفرد، 
واالستدالل من ذلك على املشكلة النفسانية اليت يعاين منها الفرد. 
وفضال عن ذلك فإن ابن سـينا بطريقته -الطريقة اليت قاس 
ا التغـريات اليت حتدث يف سـرعة النبض- قد سـبق علماء 
الفسـيولوجيا، الذين يستعينون اآلن بأجهزة دقيقة الصنع لقياس 
التغريات الفسـيولوجية املصاحبة لالضطـراب االنفعايل، وهي 
أجهزة حّساسـة دقيقة لقياس مقاومة اجللـد للتيارات الكهربية 
الضعيفـة اليت حتدث أثناء االنفعال (اسـتجابة اجللد اجللفانية = 
Galvanic Skim response) ويطلـق عليهـا "أجهزة كشـف 

الكذب" بسبب كثرة استخدامها يف التحقيقات اجلنائية. 
وقد قام ابن سـينا أيضا بعالج بعض حاالت االضطرابات 
العقلية، وذكر يف كتابه القانون بعض حاالت املرض العقلي اليت 
عاجلها، ميكن تتبعهـا -يف كتابه القانون- ملن يريد تعمق أمثال 

هذه احلاالت اإلكلينيكية.
واملهم يف كل هذه املعاجلات عند ابن سـينا واليت سـبق ا 
العلماء احملدثني، يف قوله دائما: "جّربنا ذلك بأنفسنا"، إذ حيتكم 
ابن سينا إىل التجربة لتقدير صحة فكرٍة من خطئها، كما خيربنا أبو 

عبيد اجلوزجاين عنه، وكما يقّرر ابن سينا -ونتيجة للمالحظات 
السريرية- حني يقول: "وتعهدُت املرضى فانفتح علّي من أبواب 

املعاجلات املقتبسة من التجربة ما ال يوصف".(١٦)
وتعترب معاجلة ابن سينا أو اكتشافه حالة العشق الشديد السابقة 
نوعـا من حتقيق الفرض العلمي، وذلـك يف قوله: "وتكون اليد 
على نبضه إذا اختلف بذلك اختالفا عظيما وصار شـبه املنقطع 
مث عاود. وجربُت ذلك مرارا، علمت أنه اسـم املعشوق".(١٧) 
فالتجربـة هنا للتحقق من صحة الفروض اليت كان يفترضها ابن 
سـينا من تغري حالة النبض يف حالة املريض بالعشق. أي إنه كان 
جيري التجربة أكثر من مرة، فـإذا توّفرت نفس األعراض جزم 

بالعلة لصحة التشخيص. 
ومن هنا يتبني لنا كيف مجع ابن سينا بني نظرة العامل الطبيعي 
املدقق، ورؤية الفيلسوف الشاملة والعميقة، فكان منهجه العلمي 
يستند إىل دعائم فلسفية تشترك يف تكوينه كلٌّ من النظرة العقلية 
املنطقية، والرؤية احلسية التجريبية؛ تشكل عند مجعهما وتأليفهما 
معلَمني رئيسَيني ملنهجه ومها املعلم االستقرائي التجريـيب جبميع 

أبعاده، واملعلم االستنباطي العقلي بكل ارتساماته. 
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السلطان عبد الحميد الثاني
شجاعة 

السـلطان عبد احلميد الثاين هو السـلطان الرابع 
والثالثون يف دولـة آل عثمان. جاء إىل احلكم يف 
ا؛ فالدولة كانـت على حافة  ظروف صعبـة جدًّ
االيار جراء ضعفها الداخلي اقتصاديا وعسـكريا وعلميا، ومن 
جراء اخلطر اخلارجي الذي كان يتمثل يف اجتماع الدول القوية 
(مثل إنكلترة وروسيا وفرنسا والنمسا) عليها، وحماولة كل منها 
ابتالع قطع من أراضيها الواسـعة املمتدة على ثالث قارات. يف 
مثل هذه الظروف القاسية اسـتطاع هذا السلطان احملافظَة على 
الدولـة العثمانية ثالثا وثالثني سـنة (١٨٧٦-١٩٠٩م) بأقل 
اخلسائر، وحال دون ايارها، وقام حبملة كبرية يف ساحة التعليم 
وبناء املدارس والكليات. ولكن من جاء بعده من االحتاديني فّتتوا 

الدولة العثمانية وبْعثروا أشالءها يف عشر سنوات فقط. 
كان عبقريا يف السياسة ويف إدارة الدولة حىت قال مجال الدين 
األفغاين وهو يصف سياسة السلطان عبد احلميد: "إن السلطان عبد 
احلميد لو وزن مع أربعة من نوابغ رجال العصر لرجحهم ذكاء 
ودهاء وسياسة، خصوصا يف تسخري جليسه. وال عجب، إذ رأيناه 
يذلل ما يقوم مللكه من الصعاب من دول الغرب وخيرج املناوئ له 
من حضرته راضيا عنه وعن سريته وسريه، مقتنعا حبجته"، و"رأيته 

يعلم من دقائق األمور السياسية ومرامي الدول الغربية وهو معّد 
لكل هوة تطرأ على امللك خمرجا وسـلّما. وأعظم ما أدهشين ما 
أعد من خفي الوسائل وأمضى العوامل كي ال تتفق أوروبا على 
عمل خطري يف املمالك العثمانية، ويريها عيانا حمسوسـا أن جتزئة 
السلطنة العثمانية ال ميكن إال خبراب املمالك األوروبية بأسرها".

تعرض هذا السلطان العظيم إىل العديد من االفتراءات الظاملة 
من قبل أعدائه؛ من أمهها أنه "كان سـلطانا ظاملا قتل العديد من 
خصومه"، و"كان كثري الوساوس وعلى خوف دائم على حياته 
وعلى عرشـه، لذا قام ببث العيون واجلواسـيس يف طول البالد 
وعرضها". وسنتناول يف مقالنا هذا مة اجلنب. أما أنه بث العيون 
واجلواسـيس، فنقول ملن مل يدقق التاريخ العثماين وال سيما يف 
أدواره األخرية إن إسطنبول عاصمَة الدولة العثمانية كانت تعّج 
آنذاك جبواسيس الدول الكربى، وقد جنحت هذه الدول يف تدبري 
املؤامرات واالنقالبات حىت يف القصر السلطاين. مثال استطاعت 
إنكلترة وفرنسـا تدبري انقالب على السـلطان عبد العزيز (عّم 
السـلطان عبد احلميد). لذا كان من الطبيعي قيام السلطان عبد 
احلميد بتشكيل مؤسسة استخبارية تقاوم وتناضل ضد األالعيب 
واملؤامرات اليت كانت هذه الـدول الكربى تدبرها ضد الدولة 
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الحريـــة هـــي تحـــرر الفكـــر اإلنســـاني مـــن كل قيـــد يمنعـــه 
لالمبـــاالة  لســـقوط في وهدة ا لمعنوي، بشـــرط عدم ا لمـــادي وا لرقّي ا مـــن ا

لمســـؤولية. لشـــعور با و االنفـــالت  مـــن ا أ
*  *  *



العثمانية. هل كان املتوقع من هذا السـلطان أن يترك دولته يف 
مهب الريح طعمة للمؤامرات؟!

املدقق حلياة السلطان عبد احلميد يتوصل إىل أن هذا السلطان كان 
شجاعا رابط اجلأش أمام املخاطر اليت كانت تطري بألباب الرجال. 
أي يتوصل إىل عكس مة اجلنب اليت حاول أعداؤه إلصاقها به.. 
ويكفـي أن نورد هنـا حادثتني تارخييتـني يف هذا الصدد: 

١-حادثة الزلزال الكبري
لَنْنقل وصًفا هلذا الزلزال الذي سّجل يف التاريخ التركي حتت اسم 
"الزلزال الكبري" (٦ حمـرم ١٣١٢هـ - ١٨٩٣/٧/١٠م) من 
املؤرخ التركي حامي دانشـماند، يقول: "إن هذا الزلزال اهلائل 
الذي كان متوجًها من اجلنوب إىل الشـمال والذي استمر دقيقة 
واحدة تقريًبا -كما ذكرت جريدة "ترمجان احلقيقة" يف نسختها 
الصـادرة يف اليوم الثاين للزلزال- قـد أّدى إىل تلف وختريبات 
كبرية، فقد ـدم كثري من اجلوامع واملنائـر واملدارس ومراكز 
الشـرطة وأرصفة املوانئ واملباين الرمسية واخلانات(١) والدكاكني 
والبيوت، كما أصبحت بنايات كثرية معرضة للسقوط وخطرة 
على الناس، لذلك فقـد هدمت من ِقبل احلكومة. وكان معظم 
الذيـن ماتوا يف هـذه احلادثة هم الذين بقـوا حتت األنقاض؛ 
فمثًال يف منطقة الـ"سـراجخانة" ُقتل مخسة أطفال من طالب 
مدرسـة ابتدائية، كمـا مات بعض املارة عندما سـقط عليهم 
جـدار. وكان عدد اجلرحى أكثر من عـدد القتلى، وقد ُنقلوا 
مباشرة إىل املستشفيات للعالج. وكّلف السلطان فوًرا -بوساطة 
ه- وزارَة الداخلية ورئاسـة البلدية ورئاسـة الصّحة بإبداء  ياَورِِِ
املعونة واملساعدة الفورية، وبفتح سجل جبمع التربعات حيث بلغ 
جمموع ما مجع من التّربعات يف مخسـة أشهر وتسعة عشر يوًما 
(أي حىت ٢٩ من مجادى اآلخر املصادف ليوم اجلمعة ١٢/٢٨) 
٨٢٨٧٤ لرية ذهبية عثمانية، علًما بأن القسـم األعظم من هذا 

املبلغ دفع من ِقبل السلطان عبد احلميد".(٢)
ويصف شاهد آخر هذا الزلزال، وهو الشاعر التركي املعروف 
عبد احلق حامد، فيقول: "كنت آنذاك على باخرة "الشركة اخلريية"، 
وبعد أن اجتازت الباخرة "بشكتاش"(٣) واقتربْت من اجلسر، رأينا 
فجأة منظًرا غريًبا كاد يفقدنـا عقولنا!.. كانت البيوت تتهدم 
والسقوف تنهار واملنائر وى وتتحطم... مل نكن ندري ما األمر، 
وأخًريا صاح أحدهم: إنه الزلزال. عند ذلك توّضحت لنا املسألة؛ 
كان الزلـزال عنيًفا إىل درجٍة حسـبنا أن القيامة قد قامت".(٤)

يف ذلك اليوم كان السـلطان عبد احلميـد يف قصر "ِيْلِدز" 
جالًسـا يف صالون اسـتقبال املهّنئني بالعيد حتـت "ثريا" تزن 
عدة أطنان، يستقبل املهنئني من السـفراء وحوله كبار الضّباط 
والوزراء ورجال الدولة... وفجأة وقع الزلزال العنيف وبدأ الناس 
يتراكضون وعمت الفوضى كل مكان. حىت إن الضّباط تراكضوا 
إىل النوافذ القريبة يكسرون الزجاج بأعقاب أحذيتهم العسكرية 
لكي ُيلقوا بأنفسهم إىل احلديقة، وبدأت الثرّيا الكبرية املعلقة يف 

السقف تتأرجح بقوة وعنف كبندول الساعة.
كان السلطان الشخص الوحيد املتمالك ألعصابه، إذ مل يقم 
ومل يتحرك من مكانه بل بقـي هادًئا وقوًرا الوقار الالئق خبليفة 

املسلمني، تتحرك شفتاه بتالوة بعض آيات من القرآن الكرمي. 
هذا املشهد اهلائل الذي مل يتمالك معه الضباط -الذين خاضوا 
احلروب وواجهوا املوت فيها- من ضبط أنفسـهم فاستسلموا 
للهرب للنجاة بأنفسهم.. مل يهتّز السلطان ومل يفقد أعصابه أمام 

هذا املشهد، بل واجهه بأعصاب ثابتة وبرباطة جأش عجيب.

٢- حادثة القنبلة 
يف ١٩٠٥/٧/٢١م حدثـت حماولة الغتيال السـلطان، وذلك 
بوضـع ٨٠ كغم من املتفجرات مـع ٢٠ كغم من قطع احلديد 
يف مركبة ُأوقفْت يف فناء اجلامع الذي كان يصلي فيه السـلطان 
أيام اجلمع، ووّقتت القنبلـة حبيث تنفجر يف الوقت الذي خيرج 
فيه السـلطان من اجلامع. وقد تأخر السلطان يف اخلروج قليًال، 
فانفجرت القنبلة -والسلطان بعُد يف املسجد- ُمْحدثة دويًّا هائًال 
تردد صداه من أقصى إسطنبول إىل أقصاها. ُقتل يف هذا االنفجار 
٢٦ شخًصا وُجرح ٥٨ ونفقت ما يقارب العشرين من اخليول. 
يف هذا املوقف الرهيب الذي سـاد فيـه اَهلْرج واملْرج وتراكض 
الضّباط واجلنود والناس خوًفا وهلًعا يريدون النجاة بأنفسـهم، 
بقي السـلطان هادًئا وساكًنا، مث مشـى -بعد أن أصدر بعض 

األوامر- إىل عربته حيث قاَدها بنفسه بني هتاف الناس له.
جَرْت هذه احملاولة بعدما أيقن األْرمن بأن السلطان عبد احلميد 
لن يطّبق البند الوارد يف معاهدة "برلني" -اليت اضطر السـلطان 
علـى التوقيع عليها- حول االمتيازات واملؤسسـات الضرورية 
اليت طلبتها الدول األوروبية الكربى من الدولة العثمانية لتأسيس 
حكم ذايت مستقل لألرمن مع أم كانوا أقّلية يف الدولة العثمانية. 
كانت خطة األرمن هي اغتيال السـلطان أوًال مث نسف مقر 
احلكومة العثمانية، أي نسـف الباب العايل وجْسر َغَلَطة والبنك 
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العثماين وسـفارات بعض الدول األوروبية يف إسطنبول إلشاعة 
فوضى كبرية فيها لفسح اال لتدخل الدول األوروبية.

كان القائـم ذه احملاولة -اليت وضعـت تفاصيلها يف مدينة 
"صوفيا"- أرمنًيا من منظمة "طشناق" من باكو امسه "كريستوفر 
ميكاليان"، حيث قام كريستوفر لتنفيذ العملية باالتصال مع فوضوي 
بلجيكي خمتص بصنع القنابـل املوقوتة امسه "أدوارد جوريس". 
وقد صنعت العربـة اليت وضعت فيها املتفجـرات يف اخلارج، 
وأدخلت أجزاؤها إىل إسطنبول قطعة قطعة ومن أماكن متفرقة.

وبعـد احلادثة مت القبض علـى أدوارد جوريس وعلى بعض 
اعترف  وقد  أعوانه، 
الـيت  احملكمـة  يف 
السـفري  حضرهـا 
بأنه  أيضا  البلجيكي 
العملية،  ـذه  قام 
عليـه  وحكـم 
باإلعـدام. ومع أنه 
حـاول االنتحار يف 
سـجنه إال أنـه مل 
السلطان  أما  يفلح. 
"الظـامل!" فقد عفا 
عنه وأمـر بإخراجه 
ألنه  احلدود،  خارج 

مل يكن يرغب يف توقيع عقوبة اإلعدام على أحد.(٥)
يصف "األمريال هنري وودس" يف مذكراته هذه احلادثة فيقول: 
"مل أكن بعيًدا عن السلطان.. يف هذه األثناء فْرقع دوي كصوت 
عدة مدافع، واهتـّزت األرض حتت قدمي وكأا تريد اإلطاحة 
يب، ذهلت من رباطة جأش السلطان، وفجأة شاهدت العديد من 
األشـخاص الذين هْرولوا داخل جامع "ِيلِدز" والدماء تنـزف 
من وجوههم وأياديهم، حسبت ألول وهلة أن قنبلة يدوية ألقَيت 
على السـلطان، ولكنين عندما نظرت إىل فناء اجلامع الذي كان 
السلطان يرّكز نظره عليه، ارتعشُت من الدهشة؛ كان الفناء كأنه 
ساحة حرب دمرا املدافع، فهناك تناثرت أجساد اخليول وقطع 
األخشـاب والعربات اليت متزقت شـّر ممزق وأجساد السائسني 
املساكني الراقدة دون حياة... وعلى ُبعد مترين الحظت جاويًشا 

حياول تغطية جسـد ضابط كبري خر صريًعا بإحدى الشـظايا. 
وما إن ُسـمع الدوي حّتى أسرعت كوكبة من الفرسان إىل 
مكان احلادثة وبأيديهم السـيوف املشهرة، ولكنها قفلت راجعة 
عندما تلّقى آمرها إشـارة السلطان بالرجوع. وبعد قليل عرف 
اجلميع مدنّيني وعسكريني بأن السلطان سليٌم معاًفى، فلم يتمالكوا 
أنفسهم -أتراًكا وأجانب، مدنيني وعسكريني- من الفرح وبدأوا 
باهلتاف "عاش السـلطان، عاش السلطان" وانشغل عبد احلميد 
مـدة دقيقة أو دقيقَتني بإعطاء األوامـر لبعض كبار الضباط، مث 
توجه إىل عربته بكل هـدوء ورباطة جأش. وكعادته فإنه قادها 
وكانـت  بنفسـه، 
يف  وجهه  تقاطيـع 
وهكذا  اهلدوء.  غاية 
وذهب  اجلامع  ترك 
إىل القصر. وأصيبت 
إحدى املتفرجات،(٦) 
من  كثري  جرح  كما 
بسـبب  املتفرجني 
تناثر عظـام اخليول 
املوجـودة يف مكان 
وسـقط  احلادث. 
أمام  حصـان  فخذ 
املخصص  املـكان 
للسـفراء كما حتطم زجاج ساعة برج القصر، وفتحت فتحات 
كبرية يف أعلـى اجلامع، وحتطم زجاج نوافذه مما أدى إىل جرح 

الكثريين، كما تضرر داخُل املسجد بشكل كبري".(٧)
يقول رئيس الكتاب "َتحسـني باشا" يف مذكراته بعد شرح 
احلادثة: "ماذا شعر السلطان آنذاك؟ ال أستطيع اإلجابة على هذا 
السؤال، ولكن ال يستطيع أحد اإلنكار بأنه أبدى شجاعة خارقة... 
ومل ُيظهر أي نـوع من أنواع االنفعـال، أو اخلوف، واكتفى 
بسؤال: ماذا هناك؟. وعندما اقترب من عربته ورأى االضطراب 
واهللع هتف ـم بصوته اجلهوري: "ال ختافوا!.. ال ختافوا!".(٨)

وقد نظم أمري الشـعراء أمحد شوقي قصيدة،(٩) مهّنئا اخلليفة 
الذي جنا من املوت بعد إلقاء قذيفة عليه، يف سـبتمرب ١٩٠٥م، 

قال فيها:
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فإمنا املؤمنـني،  أمـَري  هنيًئـا 
والكتـاِب، وأمٍة لطـه،  هنيًئا 
أخذَت على األقدار عهًدا وَموثًقا
وَمـن يك يف ُبـرد النيب وثوبه
لرّبه شـكًرا  البيُت  يسري  يكاد 
وتستوهُب الصفَح املساجُد ُخّشًعا
وَتسَتغِفُر اَألرُض اَخلصيُب َوما َجَنْت
َوُتثين ِمَن اَجلرَحى َعَليَك ِجراُحُهْم
َضِحكَت ِمَن اَألهواِل ُثمَّ َبَكيَتُهْم
ُتثـاُب ِبغاليِه َوُتجـزى ِبُطهِرِه
َوما ُكنَت ُتحييِهْم َفِكلُهْم ِلَربِِّهْم
رَمتهم بَسهم الغدر عند صالم
وِصحاِبه منهـُم  عيسـى  َتربَّأ 
ُيعادوَن ِديًنـا، ال يعادون َدولًة
َوال َخَري يف الُدنيا َوال يف ُحقوِقها
بأي فـؤاٍد َتلتقي اَهلـوَل ثابًتا
إذا ُزلزلت من حولك األرُض، راَدها
َوِإن َخَرَجت ناٌر َفكاَنت َجَهنًَّما
ـٌة َوَمديَنٌة  َوَترَتـجُّ ِمنهـا ُلجَّ
يَت يف ُبرِد اَخلليِل َفُخضَتها  َتَمشَّ
 َوِسرَت َوِملُء اَألرِض حوَلك َأدُرٌع
 َضحوًكا َوَأصناُف املَنايا َعواِبٌس
 َيحوُطَك ِإن خاَن اُحلماَة انِتباُهُهْم
ٍر  ُتشـُري ِبَوجـٍه َأَمحـِديٍّ ُمَنوِّ
 ُيَحيِّي الرَّعايـا َوالَقضاُء ُمَهلٌِّل
 َنجاُتـَك ُنعمـى ِلِإلَلِه َسـِنيٌَّة

جناُة احلنيـف  للديـن  جناتك 
بقـاؤك إبقـاٌء هلـا وحيـاة
فلسـَت الذي ترقـى إليه أذاُة
ُجتـْزه إىل أعدائـه الرََّميـاُت
عرفاُت هاتًفا  ويسـعى  إليك، 
اُجلُمعاُت التوبِة  راَح  وتبُسـط 
ُجناُة قاِتلـوَن  َسـقاها  َوَلِكن 
َوَتأيت ِمـَن الَقتلى َلَك الَدَعواُت
ِبَدمٍع َجـَرت يف إِثِرِه الَرَحماُت
ِإىل الَبعِث َأْشـالٌء َلُهْم َوُرفاُت
َفما ماَت َقوٌم يف َسـبيِلَك ماتوا
عصابـُة شـرٍّ للصـالة ُعداُة
أأتباُع عيسى ذي اَحلنان ُجفاُة؟
وَشكاُة هلم  َدعوى  كِذَبت  لَقد 
ِإذا قيـَل ُطّالُب اُحلقـوِق ُبغاُة
ومـا لقلوب العاَلِمـني ثباُت؟
َوقـاُرك حىت َتسـُكن اجلنباُت
ُتَغذَّى ِبَأجسـاِد الَورى َوُتقاُت
َوَتصلى َنـواٍح َحرَّها َوِجهاُت
َسـالًما َوَبْرًدا َحوَلَك الَغَمراُت
َوَصالُة خاِشـٌع  َقلٌب  َوِدرُعَك 
ُطغاُة اُحلتـوِف  َوأَنواُع  َوقوًرا 
ِه ُحماُة َمالِئـكُ ِمن ِعنِد اِإللـَ
ُعيـوُن الَبرايا فيِه ُمنَحِسـراُت
ُيَحّييـِه َواَألقـداُر ُمعَتـِذراُت
َلها فيَك ُشـكٌر واِجٌب َوَزكاُة

َثناَءها املُؤِمنـَني  َأمَري  َفَصيِّـْر   
 ِإذا َلم َيُفتنا ِمن ُوجوِدَك فاِئٌت
واِرِم َوالَقنا  َبَلوناَك َيقظـاَن الصَّ
 َسـِهرَت َوَلذَّ النَّوُم َوْهَو َمِنيٌَّة
 َفَلوالَك ُملُك اُملسـلِمَني ُمَضيٌَّع
 َلَقد َذَهَبت راياُتُهـْم َغَري راَيٍة
 َتَظـلُّ َعلى اَألّياِم َغـّراَء ُحرًَّة
 َحنيِفيَّـٌة َقـد َعزَّهـا َوَأَعزَّها
هِر ِمنُهُم  َحماها َوَأمساها َعلى الدَّ
نِني َهواِطٌل  َغماِئُم يف َمْحِل السِّ
 َتهاَدت َسالًما يف َذراَك َمطيَفًة
 َتموُت ِسباُع اَجلوِّ َغرثى ِحياَلها
هِر يف َأمِر َأهِلِه  َسَننَت اعِتداَل الدَّ
 َفَأنـَت َغماٌم َوالزَّمـاُن َخميَلٌة
لِم ِإْن ماَد ُركُنُه  َوأَنَت ِمالُك السِّ
 َأكاَن ِلَهـذا اَألمِر َغُريَك صاِلٌح
ًة نيا َثالثَني ِحجَّ  َوَمن َيُسِس الدُّ
 َمَلكـَت َأمَري املُؤِمنَني ابَن هاِنٍئ
 َوماِزلُت َحّساَن املَقاِم َوَلم َتَزل
 َزِهدُت الَّذي يف راَحَتيَك َوشاَقين
 َوَمن كاَن ِمثلي َأَمحَد الَوقِت َلم َتُجز
 َويل ُدَرُر اَألخالِق يف اَملدِح َواَهلوى
 َنَجت ُأمٌَّة َلّما َنَجوَت َوُدوِرَكْت
 َوصَني َجالُل املُلِك َوامَتدَّ ِعزُُّه
 َوُأمَِّن يف َشـرِق الِبالِد َوَغرِبها
ٌر  َسـالِمَي َعن َهذا املَقاِم ُمَقصِّ

َمآِثَر ُتْحِيي اَألرَض َوْهَي َمواُت
َفَليـَس آلماِل الُنفـوِس َفواُت
ِإذا َضيََّع الصيَد املُلوَك ُسـباُت
َوُرعاُة اَهلـوى  َتَوّالها  َرعايـا 
َوَلوالَك َشـمُل اُملسِلمَني َشتاُت
َلها الَنصُر َوْسٌم َوالُفتوُح ِشياُت
الَغَزواُت ِظلِّهـا  يف  َلـًة  ُمَحجَّ
ُغزاُة فاِتحـوَن  َمْلًكا  َثالثـوَن 
ُملـوٌك َعلى َأمالِكِه َسـَرواُت
ـكوِك ُهداُة َمصابيُح يف لَيِل الشُّ
َلهـا َرَغباُت اَخللـِق َوالرََّهباُت
َوَتحيا ُنفـوُس اَخللِق َواملَُهجاُت
َفبـاَت َرِضيًّـا يف َذراَك َوباتوا
َوأَنـَت ِسـناٌن َوالزَّمـاُن َقناُة
ِثقاُت َعَليـِه  ُقـّواٌم  َوَأشـَفَق 
ـنَواُت َنتُه ِعنَدَك السَّ َوَقـد َهوَّ
َوأَناُة ِحكَمـٌة  َعَليهـا  ُتِعنـُه 
 ِبَفضٍل َلُه اَأللبـاُب ُممَتَلكاُت
َتليين َوَتسري ِمنَك ِلي النََّفحاُت
ُمبَتَغيـاُت اِهللا  ِعنـَد  َجواِئـُز 
َدقاُت َعَليِه َوَلو ِمـن ِمثِلَك الصَّ
ٌة َوَحصاُة َولِلُمـَتـَنـّبـي ُدرَّ
َحياُة لِلـَسـريِر  َوطاَلت  ِبالٌد 
َواَحلَسناُت اُحلسـُن  َعَليِه  َوداَم 
َوُعفاُة َأقواِتِهـم  َعلـى  َيتامى 
َعَليـَك َسـالُم اِهللا َوالَبَركاُت

(*) كاتب وباحث تركي.
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ر غُرينا طويال يف الصلة بني العلم والدين،  لقد فكَّ
حىت أضحى هذا التفكري سـبيلهم إىل صنع تاريخ 
هلم جديد، تاريخ أضفوا عليه من مجيل األوصاف 
روا،  رنا حنن من جانبنا يف هذه الصلة كما فكَّ ما أضفوا؛ فهل فكَّ
وطّولنا يف هذا التفكري كما طّولوا، وخرجنا منه مبا خرجوا؟ كان 
يصح اجلواب بـ"نعم" لو أننا أبدعنا يف تفكرينا كما أبدعوا، إذ 
ال تفكـري حبق إال مع وجود اإلبداع؛ والواقع أن تفكرينا يف هذه 
الصلة اخلفية خال من أسـباب اإلبداع، إذ اكتفينا بترديد ما قاله 

غرينا يف وجوه هذه الصلة. 
وقد انقسم هؤالء بشأا إىل فرق ثالث:

١- أن بني العلم والدين تناقًضا صرحيا
فقد ادعت فرقة أوىل منهم أن بني العلم والدين تناقًضا صرحيا،(١) 
وبالغت يف التمسـك ذا التناقض، ومل َتَر خمرجا منه ال بترجيح 

وال بتفريـق، بل جعلت العلم حربا علـى الدين وجعلت الدين 
حربا على العلم، ورأت أنه ال خمرج من هذه احلرب إال بانتصار 

العلم وازام الدين؛ فانتصر العلم لديها وازم الدين.(٢)
وُوجدت منا حنن كذلك طائفـة تدَّعي ما ادعاه هؤالء، ال 
حجة هلا إال أن سـوانا تقدموا وحنن تأخرنـا، فْلنحتذ حذوهم 
حىت نتقدم؛ وما درت هذه الطائفة منا أن أسـباب النـزاع بني 
العلم والدين عند غرينا ال وجود هلا ألبتة عندنا مهما تكلفت من 
أسـباب املشاة بيننا وبينهم، ومهما لفَّقت من ُتهم لتارخينا حىت 
يكون بسـوء تاريخ غرينا، طامعـة يف أن ُيقبل موقفها كما ُقِبل 
موقف غريها، وهيهات أن ُيقبل! فالفجوة بيننا وبني سـوانا يف 

هذا األمر ال هي حفرة ُتردم وال هي هوة ُتعرب.

٢- أن بني العلم والدين متايزا ال تناقضا
وادعت فرقـة ثانية من غرينا أن بني العلـم والدين متايزا،(٣) ال 

Ÿ
كيف نفكر يف الصلة بني العلم والدين؟

أ.د.طه عبد الرمحن*
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تناقضا؛ فليس أحدمها َيثُبت حيـث ينتفي الثاين، فيكون بينهما 
تناقض كما عنـد الفرقة األوىل، وإمنا خيتص مبا ال خيتص به هذا 
الثاين؛(٤) فما يشـتغل به العلم ال يشـتغل به الدين، وما يشتغل 
به الدين ال يشـتغل به العلم؛ فالعلم عند أفراد هذه الفرقة الثانية 
موضوعه املعرفة واحلقيقة، بينما الدين موضوعه الشعور واحلدس؛ 
وضوابط املعرفة واحلقيقة ال تنطبق على جمال الشـعور واحلدس، 
وقواعد الشـعور واحلدس ال تنطبق على جمال املعرفة واحلقيقة. 
وعلـى هذا، فال النقد العلمي مبقـدوره أن ينال من الدين، وال 

السلطة الدينية مبقدورها أن تنال من العلم. 
وُوجدت منا حنن أيضا طائفة أخرى ادعت ما ادعاه هؤالء، 
حجتها يف ذلك أن العلـَم مبين على التدليل العقلي والديَن مبين 
م  على التسـليم القليب، وال مطمع يف التقدم والتحضر مثلما تقدَّ
ر سوانا إال باعتماد طريق العقل على شرطهم؛ ولَكْم كان  وحتضَّ
فخرها كبريا أن جتد بني أسالفنا من أشبَه قوُله قول غرينا، فراحت 
تشدد على اتباعه، وما ذاك إال ابن رشد الذي قرَّر وجوب الفصل 
بني العلم والدين بدعوى أن العلم طريُقه الربهان الذي يناسـب 
العلماء وأن الديَن طريُقه اإلميان الذي يناسب العوام! وما َدَرت 
هذه الطائفة الثانية منا أن الربهان ال يسـتقل بنفسه وال يغين عن 

اإلميان كما أن اإلميان ال يستقل بنفسه وال يغين عن الربهان!

٣- أن بني العلم والدين تباينا ال تناقضا
وادَّعت فرقـة ثالثة من غرينا أن بني العلـم والدين تباينا،(٥) ال 
تناقضا وال متايزا؛ فليس أحدمها َيثبت حيث ينتفي الثاين، فيكوَن 
بينهما تناقض كما عند الفرقة األوىل، وال أنه خيتص مبا ال خيتص 
به، فيكون بينهما متايز كما عند الفرقة الثانية، وإمنا الواحد منهما 
يتناول ما يتناوله اآلخر، لكن بغري الوجه الذي يتناوله به، فُمتعلَّقهما 
واحـد ووجه تعلُّقهما خمتلف؛(٦) فاالعتقاد يف العلم غري االعتقاد 
يف الدين واملعرفة يف هذا غري املعرفة يف ذاك والفعل هنا غري الفعل 
هناك، فيكون العلم والدين مبنـزلة شـكَلني متباينني من أشكال 
احلياة، بل مبنـزلة عاملني اثنني ال جمال للمقارنة بينهما وال ملقايسة 
أحدمها باآلخر؛ ومادام العلم والدين ذا التباين البالغ، فال ُيعقل 
أن نصرف الدين حبجة أنه معرفة ال تقوى على النهوض مبوجبات 
العلم، كما ال ُيعقل أن نسعى إىل تقويته بأن خنلع عليه حلية العلم.

وُوجدت منا حنن كذلك طائفة ثالثة ادعت ما ادعاه هؤالء، 
مسـترجعة ذا الصدد ما قاله بعض أسالفنا من كون الدين ُيعّبر 

عن األشـياء بلغة ااز واإلشـارة، يف حـني أن العلم ُيعّبر عن 
هذه األشـياء بلغة احلقيقة والعبـارة؛ لذا ال جيوز أن حنكم على 
اإلشـارة مبا جيب يف حق العبارة، وإال صارت قوال كاذبا، وال 
أن حنكم على العبارة مبا جيب يف حق اإلشارة، وإال صارت قوال 
ال يقبـل التحقيق وال التدليل؛ فيتباين الديـن والعلم عند أفراد 
هـذه الطائفة منا كما تتباين لغة الشـعر ولغة املنطق؛ وما َدرى 
هؤالء أن اإلشارة ليسـت درجة واحدة، وإمنا درجات كثرية، 
وأن العبارَة -هي األخرى- ليست درجة واحدة، وإمنا درجات 
خمتلفـة! وحينئذ ال مفر من أن يتعـذر عليهم الفصل يف األقوال 
اليت تنـزل الدرجات الوسطى هل وردت على وجه اإلشارة أم 

على وجه العبارة.
فهـذه مواقف ثالثة من الصلة بني العلم والدين وقفها غرينا، 
فقّلدناهـم فيها علـى غري بصرية من أسـباا احلقيقية يف جماهلا 
األصلي؛ أوهلا التناقض، وهـو يفضي إىل صرف الدين؛ والثاين 
التمايز، وهو يفضي إىل تقدمي العلم على الدين؛ والثالث التباين، 

وهو يفضي إىل جعل العلم يف رتبة الدين.

ما السبيل للخروج من هذا التقليد؟
فإذن هل من سـبيل إىل اخلروج من هذا التقليد الذي ال يوضح 
ما استشـكل علينا من أمر العالقة بني العلم والدين وال يرفع ما 
استغلق علينا بصددها، بل ينقل إلينا ما يزيد هذا األمر استشكاال 
واسـتغالقا، حىت صرنا ال نتعرف علـى هذه العالقة يف صورا 
األوىل عندنـا كما كنا قبل التعاطي هلذا التقليد؟ ولكي ينفتح لنا 
باب التجديد يف النظـر إىل الصلة بني العلم والدين، فال بد من 

صرف االستغالق الزائد الذي دخل عليها بسبب التقليد.
يأيت هذا االسـتغالق من َتصوُّرين منقولني عن غرينا كالمها 
مردود، أحدمها "اختزال العلم يف علوم الطبيعة"؛ والثاين "اختزال 

الدين يف أحوال اإلميان".

ال ميكن اختزال العلم يف علوم الطبيعة
فال ميكن أن خنتـزل العلم يف علوم الطبيعة لوجود مبدأين مينعان 

هذا االختزال: 
أوهلما "مبدأ مراتب العقل"؛ وبيانه أن السـؤال الذي جييب 
عنه العلـم هو بالذات "ماذا أعقـل؟"، فيكون األصل يف العلم 
هو العقل الصحيح؛(٧) غري أن العقل الصحيح ليس -كما شـاع 
وذاع- رتبـة واحدة، وإمنا هو -علـى احلقيقة- رتب متعددة؛ 
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وحيثمـا ُوجدت رتبـة من هذه الرتب العقليـة فثّمة علم على 
قدرها؛ وعلى هـذا، يكون العلم فوق العلم الطبيعي مىت كانت 
رتبة العقل الذي يتعلق به تعلو على رتبة العقل الذي يتعلق بالعلم 
الطبيعي، كما يكون العلـم دون العلم الطبيعي مىت كان العقل 
املتعلق به ينـزل عن رتبة العقل املتعلق بالعلم الطبيعي؛ وهكذا، 

فالعلم أوسع من أن يستوعبه العلم الطبيعي وحده.
واملبدأ الثاين هو "مبدأ اسـتكمال العلـم"؛ وتوضيحه أن 
ل هذا  األصل يف كل علم من العلوم أن يطلب كماَله، وال ُيَحصِّ
الكمـال إال بااللتجاء إىل العلم الـذي يعلوه؛ ذلك أن كل علم 
تكون به آفات وله حدود، وال ميكن أن ُيزيل هذه اآلفات وَيرفع 
هذه احلدود إال علٌم أرقى منه، فال بد إذن لكل علم من أن يظل 
موصـوال بالعلم الذي فوقه، حىت تزول عنـه آفاته وترتفع عنه 
حـدوده؛ وهكذا فالعلم الطبيعي ال تذهب عنه مناقصه ويكتمل 

حقا إال بعلم غري طبيعي يسمو عليه.

ال ميكن اختزال الدين يف أحوال اإلميان
كما أنه ال ميكن أن خنتزل الدين يف أحوال اإلميان لوجود مبدأين 

مينعان هذا االختزال: 
أوهلما "مبدأ تعدد شـعب احلياة"؛ وبيانه أن السؤال الذي 
جييب عنـه الدين هو بالذات: "كيف أحيا؟"؛ فيكون األصل يف 
الدين هو احلياة الطيبة،(٨) غري أن احلياة الطيبة ليست شعبة واحدة، 
وإمنا شـعب متعددة؛ وقد ُنجمل هذه الشعب يف ثالث كربى، 
وهي "شـعبة اإلميان"، وتدخل فيها كل االعتقادات؛ مث "شعبة 
العلم"، وتدخل فيها كل املعارف؛ فـ"شـعبة العمل"، وتدخل 
فيها كل األفعال؛ وال حياة طيبة إال بتكامل هذه الشعب الثالث 
فيما بينها، فالفرد ال حييا بشـعبة واحدة منها، إن إميانا وحده أو 
علما وحده أو عمال وحده، وال بشـعبتني منها، إن إميانا وعلما 
معـا أو إميانا وعمال معا أو علما وعمال معا، وإمنا حييا ا مجيعا 
على قدر نصيبه من كل شعبة منها؛ وهكذا، فالدين أوسع من أن 

تستوعبه حال اإلميان وحدها. 
واملبدأ الثاين هو "مبدأ اسـتكمال الشـعبة"؛ وتوضيحه أن 
األصل يف كل شـعبة من شعب احلياة الطيبة أن تطلب كماَلها، 
ـل هذا الكمال إال بالتداخل مع الشـعبتني األخريني،  وال ُتَحصِّ
ذلك أن كل شعبة تكون ا حاجات وهلا تعلُّقات، وال ميكن أن 
ُتليب هذه احلاجات وُترضـي هذه التعلقات إال هذه أو تلك من 

الشعبتني األخريني أو مها معا؛ فال بد إذن لكل شعبة من أن تظل 
موصولة بغريها من شـعب احلياة؛ وهكذا، فالشعبة الواحدة ال 

تبلغ غاياا وتكتمل حقا إال بباقي الشعب.

معامل الصلة بني العلم والدين عندنا
بناء على هذا الذي ذكرناه يف سياق إبطالنا لالختزالني املنقولني، 
تتضح معامل الصلة بني العلم والدين اليت قد نكون ا جمدِّدين غري 

مقلدين، ومنِتجني غري مستهلكني؛ وهذه املعامل املبدعة هي:
أ- أن مفهوم "العلم" يصبح -مبقتضى "مبدإ مراتب العقل"- 
أوسـع من املفهوم املتداول "للعلم"، كمـا أن كل علم يصبح 
-مبقتضى "مبدإ استكمال العلم"- حمتاجا إىل ما فوقه من العلوم؛ 

ويف هذا جتديد خيالف ما تقرر عند غرينا.
بـ- أن مفهوم "الدين" يغدو -مبقتضى "مبدإ تعدد شـعب 
احلياة"- أوسـع من املفهوم املتداول "للدين"، كما أن كل شعبة 
تغدو -مبقتضى "مبدإ استكمال الشعبة"- حمتاجة إىل ما يناظرها 

من الشعب؛ ويف هذا جتديد خيالف ما تقرر عند غرينا. 
تترتب على هذا االتساع يف مفهوم "العلم" ومفهوم "الدين" 

نتائج أساسية:
أوالها: أن العلم ال يقاِبـل الدين مقابلة تناقض، وال مقابلة 
متايز، وال مقابلة تباين، وإمنا مقابلة تداخل،(٩) إذ يكون العلم جزًء 
واحدا من أجزاء الدين كما يكون اإلميان جزًء ثانيا والعمل جزًء ثالثا 

من هذه األجزاء.
والثانية: أن العلم -خالفا للقائلـني بالتناقض- ال ميتنع أن 
َيِرد يف ترتيـب واحد مع الدين، وأنه -خالفا للقائلني بالتمايز- 
ال ينـزل رتبـة أعلى من الدين، وأخريا أنـه -خالفا للقائلني 
بالتباين- ال ينـزل نفس الرتبة اليت ينـزهلا الدين، وإمنا ينـزل 
رتبة أدىن منه كما يكون اجلزء أدىن من الكل، إذ إن العلم يدخل 

يف الدين دخول اإلميان والعمل فيه.
والثالثة: أن العلوم اليت تكون جزًء من الدين ال تقتصر على 
ما اختص باسم "علوم الدين"، وإمنا تشمل أيضا ما اختص باسم 
"علوم الدنيا"، سواء كانت علوم رياضة أو علوم طبيعة أو علوم 
حياة أو علوم إنسـان؛ فكل علم منضبـٍط باملبدأين املذكورين: 
"مبدأ مراتب العقل" و"مبدأ اسـتكمال العلـم" يصح أن ُيتعبد 
وُيتقرَّب به، أي ُيتديَّن به؛ وقد ذكرنا أن املبدأ األول يقضي بأن 
تتنوع العلوم بتنوع رتب العقل، أعالها ما تعلق مبا فوق الطبيعة؛ 



وأن املبدأ الثاين يقضي بأن يكون كل علم موصوال مبا فوقه، حىت 
يتمكن من صرف النقص الذي يلحقه. 

والرابعـة: أن تطوُّر العلوم -على خالف ما َيُظن غرينا- ال 
ُيضّيق من رقعة الدين، بل يزيدها توسـعا، وال ينقص من تأثريه، 
بل يزيـده قوة، ذلك أن العلوم، ملا كانـت جزًء داخال يف بنية 
الدين نفسها، كانت األطوار اليت تتقلب فيها واليت َيفُضل الحُقها 
سابَقها، تفتح يف الدين آفاقا معرفية غري مسبوقة وترقى بفهمنا له 
درجات على قـدر هذه األطوار، بل إا تتعدى ذلك إىل كوا 

ُتجدِّد قدرتنا على التدّين وُتنوِّع ُسبَل حتقُّقه لدينا.
والقول اجلامع أن صلة العلم بالدين، من منظور اإلسالم، هي 
صلة تداخل يكون فيها العلم جزءا من الدين، فيلزم حبسب هذا 
م الدين على العلم، ال تقدمي الفاضل على املفضول،  املنظور أن ُنقدِّ
وإمنا تقدمي الكل على اجلزء كما يلزم حبسـبه أن ُندخل يف الدين 
كل العلوم، ال دخـول التابع يف املتبوع، وإمنا دخول العنصر يف 
اموع، أال ترى كيف أن مكتشـفات العلوم وحقائقها -وهي 
تشـهد بصدِق أخبار الدين وصحة أحكامه- نزداد ا افتكارا 

واعتبارا، حىت إا ُتقوِّي صلتنا خبالقنا كما يقويها دائم صلواتنا! 

(*) جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب / املغرب.

اهلوامش
."contradiction" :ومقابله الفرنسي  (١)

ال خيفى أن هـذه الفرقة تتكون من األنواريني ومـن تبعهم من الوضعانيني   (٢)

والعلمويني.
."Séparation" :مبعىن "الفصل"، ومقابله الفرنسي  (٣)

يأيت على رأس هذه الفرقة مؤسـس التأويليات احلديثة الفيلسـوف األملاين   (٤)

"فريريديرك شاليرماخر" والذي تنبين نظرته على فكرة "الدين اخلالص"، انظر 
كتابه املترجم إىل اإلجنليزية: 

F. SCHLEIERMACHER: On Religion, Speeches to its Cultured 
Despisers, trans. R. CROUTER, Cambrige University Press, 1998.

."Incompatibilité" :مقابله الفرنسي  (٥)

يأيت على رأس هذه الفرقة الثالثة الفيلسوف النمساوي الشهري "فيتجنشاين"،   (٦)

انظر مقالته "دروس يف االعتقاد الديين" ضمن اموع: 
"WITTGENSTEIN: Leçons et conversations sur l’esthétique, la 
psychologie et la croyance religieuse, trad. Jacques FAUVE, Galli-
mard, Paris, pp. 107-135.

تدبـر اآلية الكرمية: ﴿َوِتْلَك اَألْمَثاُل َنْضِرُبَها لِلنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن﴾   (٧)

(العنكبوت:٤٣).
تدبر اآلية الكرميـة: ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه   (٨)

َحَياًة َطيَِّبًة﴾(النحل:٩٧).
نستعمل كلمة "تداخل" هنا باملعىن املنطقي القدمي، أي "دخول شيء يف آخر   (٩)

من غـري أن يصح العكس"، ومرادفه يف لغة نظريـة اموعات هو "تضمن 
ضيق"، ومقابله املنطقي بالفرنسية هو: "Implication" ومقابله اموعي هو: 

."Inclusion stricte"

جندّي المشيئةجندّي المشيئة

يا حامل راية احلق، يا حامل راية احلق، 
اء اليت لن ُتطال ولن ُتقهر! اء اليت لن ُتطال ولن ُتقهر!يا صاحب اإلرادة الَشمَّ يا صاحب اإلرادة الَشمَّ

إنَّ شوقًا مّربحًا يقود خطاك، إنَّ شوقًا مّربحًا يقود خطاك، 
ويدفعك لكي تضرب يف األرض، وجتوب اآلفاق.ويدفعك لكي تضرب يف األرض، وجتوب اآلفاق.

أنت جندي املشيئة اإلهلية الالائية،أنت جندي املشيئة اإلهلية الالائية،
ألقْت بك أمواج الغيب على ضفاف الدنياألقْت بك أمواج الغيب على ضفاف الدنيا

لتشارك يف إصالحها... لتشارك يف إصالحها... 
فإذا خسرت معركًة هنا أو هناك، فإذا خسرت معركًة هنا أو هناك، 

فال تبتئْس، فأنت مرابط على ثغور الظفر...فال تبتئْس، فأنت مرابط على ثغور الظفر...
* * ** * *
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هناك أسـئلة شغلت أذهان الناس منذ القدمي مثل 
"هل الكون الائي؟ أم هو واسع فقط؟ وأين بدايته 
وأين ايته؟.." وبالنسبة للذين ال عالقة هلم بالدين 
فالكون ال بداية له وال اية. وحىت السـنواِت األوىل من القرن 
العشرين كان االعتقاد السائد هو أن الكون ثابت ضمن الزمن، 
ولكن هذه القناعة تغريت يف بداية القرن العشرين تغًريا جذريا؛ إذ 
تبني أن الكون يف توّسع مستمر، وأن هناك بداية للكون واية.

ا نَرى  وحنن نعلم اآلن بأننـا إذا رجعنا إىل املاضي البعيد جدًّ
أن الكون كّله بنجومه وجمراته كان متركًزا يف نقطة واحدة حني 
ظهر إىل الوجود من العدم. وعندما نأيت إىل هذه املرحلة نرى أن 
علم الكونيـات (Cosmology) يبحث عن قصة الكون يف علم 
"الفيزيـاء النووية" وأنه يبحث عن قصة الكون يف احلركات اليت 
نستطيع مشـاهدا يف هذه اجلزيئات اليت هي أصغر املوجودات 
يف كرتنا األرضية. فمن املثري لالنتباه أن تكون القوانني اليت حتكم 

الكون خمبوءة يف نواة الذرة ويف اجلزيئات دون الذرية.(١)

من املسـتحيل طبًعا إعادة وتكرار الشروط والظروف اليت 
أّدت إىل اخللق على سطح أرضنا، ولكننا نستطيع مشاهدة بعض 
الشروط والظروف اليت كانت موجودة يف املراحل األوىل من خلق 
الكون وذلك بتسـريع هذه اجلزيئات دون الذرية تسريًعا كبًريا، 
ومشاهدِة طبيعة تصرف هذه اجلزيئات يف تلك الظروف ويف تلك 
السرعات؛ أو نسـتطيع -يف األقل- باملعادالت واحلسابات اليت 
جنريها للظروف والشروط اليت نستطيع مشاهدا، القياَم بتخمني 
احلوادث اليت ال نسـتطيع مشاهدا. وهكذا فإن املعلومات اليت 
منلكها حول "االنفجار الكبري" (Bing Bang) يف الثواين األوىل من 
االنفجار، مث يف سنواا األوىل، مث يف مئات السنوات اليت أعقبتها 
إمنا تسـتند إىل احلسـابات املبنية على هذه املشـاهدات وعلى 
نتائجهـا. وقد دلت البحوث بأن اجلزء األكرب من الكون يتألف 

من األلكترونات والنيوترونات والربوتونات. 
نسـتطيع القيام يف حمطات "املعّجالت الذرية" (اليت نستطيع 
ا  وصفها بأا ميكروسكوبات ضخمة) بإعطاء سرعات كبرية جدًّ

علوم

 أ.د. عثمان جاقماق*
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لألجزاء دون الذرية. وذه السـرعات الكبرية نستطيع مشاهدة 
بعض املراحل اليت كانت موجودة يف بداية الكون، وأن نكررها 

على سطح أرضنا.
قام العلماء العاملون يف حمطـة "املعجالت الذرية" املوجودة 
يف حدود فرنسـا مع سويسـرة واليت يبلغ طول نفقها ٢٧ كم 
بتأمني اصطدام "األلكترون" مع "ضد األلكترون"(٢) ودرسـوا 
طبيعة اإلشعاع الذي ينتج من هذا التصادم حيث تتحول كل من 
األلكترون وضده إىل طاقة. ومن دراسة النتائج اليت أسفرت عن هذا 
التصادم، وصلوا إىل معلومات حول بداية خلق الكون، وإىل نتائج 
مذهلة. تناولوا يف أول األمر مقياس الزمن، مث تناولوا الثوابت الثالثة 
اليت تشـكل أساس الفيزياء وهي: ثابت بالنك، وثابت السرعة، 
وثابت جاذبية الكتلة. وباستعمال هذه الثوابت توصلوا إىل حساب 
أصغر جزيئة غري قابلـة للتجزئة لوحدة الزمان واملكان والطاقة.

لقد أظهرت املعادالت الفيزيائية أن الزمن يسـتمر يف الصغر 
حىت يصل إىل ١٠-٤٣ ثانية (أي جزء واحد من تريليون x تريليون 
x تريليون x مائة مليار مـن الثانية)(٣) وأنه ال يوجد يف الكون 
وحـدة زمنية أصغر من هذه الوحدة. وهـذا يرينا بأن الزمن ال 
ميكن أن يصغر بشـكل الائي، وأن أصغر وحدة زمنية ال ميكن 
أن تكون أصغر من ١٠-٤٣ ثانية. وليس من املمكن لنا ختيل مثل 

هذه الوحدة الزمنية البالغة يف الصغر.
كانت احلرارة يف حلظة خلـق الكون (أي عندما كان عمر 
 x الكـون (١٠-٤٣) ثانية تبلغ  ٣٢١٠ درجة مئوية (أي تريليون
تريليون x مائة مليون درجة مئوية). فإذا علمنا أننا نستطيع حاليا 
التحدث عن مليار درجة مئوية فقط، علمنا مبلغ االرتفاع اهلائل 

لدرجة احلرارة عند والدة الكون. 
طبعا مل تكن احلرارة فقط هي املرتفعة عندما كان عمر الكون 
١٠-٤٣ ثانية (أي عند والدة الكـون)، بل كانت الكثافة وقوة 
اجلاذبيـة مرتفعة إىل درجة ال يتخيلها العقل. كانت تلك املرحلة 
مرحلة بني التجريد والتشكيل، أي مرحلة ال شكل للمادة فيها. 
وبعد جتاوز هذه املرحلة اليت نطلق عليها اسم "مرحلة بالنك"، إن 
جئنا إىل الكون عندما أصبح عمره ١٠-٣٧ ثانية نرى أن احلرارة 
ا إذ تصبح ٢٩١٠ مo (أي الرقم واحد وأمامه  ال تـزال مرتفعة جدًّ
٢٩ صفًرا) هنا ال تـزال الذرات غري موجودة، وال تزال القوى 
األساسـية يف الكون (وهي القوة النووية والقوة الضعيفة والقوة 

الكهرومغناطيسية) غري منفصلة عن بعضها، بل توجد معًا.

عندمـا أصبح عمر الكون ١٠-٩ ثانيـة (أي جزًء من مليار 
جزء من الثانية) نسـتطيع متابعة ما جرى فيه من املعجلة الذرية 
"CERN" املوجودة يف سويسـره. يقول املختصون أم جنحوا 
ا تبلغ ١٥١٠مo (يساوي  يف احلصول على درجة حرارة عالية جدًّ

ألف تريليون درجة مئوية).
واآلن تتم احملاوالت للوصول إىل معرفة خواص الفترة الغامضة 
املوجودة يف املرحلة األوىل من اخللق اليت ال نعرف حاليا عنها شيئا، 
وذلك باالستعانة باجلزيئات دون الذرية وبالوحدة الصغرية جّدًا 
ألجزاء الزمن، وبالتغريات اليت حصلت مع تغري درجات احلرارة. 
أما يف املراحل اليت تلْت فنسـتطيع القول بأن الكون املادي بدأ 
يأخذ شكله تدرجيّيًا. ويتناول العامل الفيزيائي الربوفسور الدكتور 
ستيفن وينربغ "Prof. Dr. Steven Winberg" احلائز على جائزة 
نوبل (والذي يعد من أفضل الكتاب العلميني) يف كتابه "الدقائق 
الثـالث األوىل" التَّطوراِت اليت حدثـت منذ حصول االنفجار 
الكبري وحىت تشـكل ارات، ويقسمها إىل ست مراحل. واآلن 

لنتابع هذه املراحل الست املثرية للخلق:

األيام الستة األوىل: من العدم إىل الوجود
اللحظـة األوىل اليت جتلى فيها األمر اإلهلي ﴿ُكْن﴾ تقابل مرحلة 
١٠-٢ من الثانيـة (أي ١٠٠/١ من الثانية). احلرارة هنا مرتفعة 
جّدًا وتبلغ ١٠٠ مليار درجة مئوية. الكون يف هذه املرحلة األوىل 
يشبه حساًء من الطاقة اإلشعاعية. ومع أن اجلزيئات دون الذرية 
مثل الربوتونات والنيوترونات اليت تؤلف نواة الذرة مل تتشـكل 
بعد، إال أن فترة اخللق بدأت تأخذ مسارها. ال توجد هناك سوى 
األلكترونـات وضدها البوزوترونات، والزمن يبلغ جزًء من مائة 
جزء من الثانية. وعملية اخللق جتري بسـرعة كبرية إىل درجة أن 
الطاقة واملادة والكثافة بدأت تأخذ أبعادها الفيزيائية (املادية)، أي 

املادة بدأت تتشكل بدرجٍة ما، وبدأت تكتسب أبعادها.
ا يف  والكثافة أيضـًا (مثلها يف ذلك مثل احلرارة) مرتفعة جدًّ
هذه اللحظات األوىل للخلق. وحسب احلسابات اليت استخرجها 
(٤) فإن كتلة لتر واحد من املادة 

E = m.c2 املختصون من معادلة
آنذك كانت تساوي ٣,٨ مليار كغم (٣,٨ مليون طن).

وهكذا نرى كيف أن نـواة الكون الصغرية اليت ظهرت يف 
جـزء من مائة جزء مـن الثانية تظهر من ظـالم العدم إىل نور 
الوجود، وكيف أا بدأت تتوسـع بيد القدرة الالائية بسرعة 

وىل من
ستة األ

األيام ال
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كبرية حىت بلغت يف ذلك اجلزء الصغري جّدًا من الزمن إىل سـعة 
بلغت ٤ سنوات ضوئية.

ظهور النيوترون والربوتون
يف بدايـة املرحلة الثانية تكون احلرارة قد اخنفضت إىل ٣٠ مليار 
درجـة مئوية. وبدأت الربوتونات والنيوترونات (اليت هي أجزاء 
مـن الذرة) بالظهور. هنا نـرى أن األلكترونات والربوترونات 
والنيوترونات وضد النيوترونـات والفوتونات يف حالة خمتلطة. 
وبدأت نسب اجلزيئات دون الذرية اليت تشكل نواة الذرة بالتعّين: 
٣٨ ٪ نيوترونـات، ٦٨ ٪ بروتونات. وبظهـور الربوتونات 
والنيوترونات تكون الكواركات والغليونات(٥) قد خلقت أيضا.

وبعد هذه املرحلة اليت حتققت يف ُعشـر جزء من الثانية تأيت 
املرحلة الثالثة، يف هذه املرحلة اليت تكون فيها املادة املوجودة يف 
ا. ومع  ا، ال تزال احلرارة مرتفعة جدًّ الكون يف حالة كثيفة جـدًّ
أا اخنفضت عما كانت عليه يف املرحلة الثانية إال أا ال تزال يف 
مسـتوى ١٠ مليار درجة مئوية. أما كثافة املادة فيها فهي أكثر 

من كثافة املاء بـ ٣٨٠,٠٠٠ ضعفا.(٦)
ولكن احلرارة مل تنخفض بعد يف هذه املرحلة إىل الدرجة اليت 
ميكن فيها احتاد النيوترونات(٧) والربوتونات لتشكيل نوى الذرات.

عمر مقداره ١٤ ثانية
يف املرحلـة الرابعة تكون احلرارة قـد اخنفضت إىل ٣ مليارات 
درجة مئوية. والكون أصبح بعمر ١٤ ثانية، وهو مستمر بالتوسع 
بسرعة رهيبة. وعندما كانت األلكترونات والبوزترونات تتقابل 
مع بعضها، كانتا تفنيان وتتولد طاقة بشـكل فوتونات الضوء. 
وهذه أيضـا هي املرحلة اليت تبدأ فيها النوى املسـتقرة لذرات 
اهليدروجني واهلليوم بالتشـكل. أي أصبحت الظروف مالئمة 
ألول مرة السـتقرار بروتون جبانب نيوترون. وهاتان اجلزيئتان 

دون الذرة توّلدان قوة جاذبية تبدأ مبقاومة سرعة التوسع.
ومبا أن معظـم كتلة الذرة متجمعة يف نواا، فالنواة هي اليت 
ا إىل درجة أننا لو مألنا  متثل املادة. والنواة متثل بنية مادية كثيفة جدًّ

ملعقة شاي مبادة نوى الذرات فقط لبلغ وزن امللعقة مليار طن.
ومبـا أن عناصـر النـواة مضغوطة يف حجم أقل بالنسـبة 

لأللكترونات فإن سرعاا تفوق سرعة األلكترونات كثريا. فهي 
متلك سـرعة هائلة تزيد على ٦٠،٠٠٠ كم/ث. والسرع اهلائلة 
للربوتونات والنيوترونات حتيلها إىل ما يشبه قطرات سائل تغلي 
وتفور. فقد ظهر يف نتائج العديد من التجارب العلمية حول الذرة 
وحـول النواة أن املادة تظهر كقطريات صغرية وكثيفة ومتباعدة 
بعضها عن البعض اآلخر. ومت تشـبيه الربوتون والنيوترون (أي 
اجلزيئات دون الذرية اليت تشـكل النواة) كرغوة أو كقطريات 

صغرية كثيفة تفور على الدوام.
واملرحلة التالية خللق جزيئات الربوتونات والنيوترونات اليت 
تشكل نواة الذرة، هي مرحلة تعيري وضبط أعداد هذه اجلزيئات. 
ولو مل يتـم مثل هذا التعيـري والتنظيم لَتحولـت النيوترونات 
والربوتونات (اليت تكـون أعدادها متقاربة) وكذلك مجيع نوى 
الذرات يف الكون إىل نوى مادة اهلليوم، وبالتايل مل تكن الشمس 
(اليت يتألف خزينها من اهلليوم) تسـتطيع أن تسـطع وأن تبث 
ضياءها. أي مل يكن مبقدورها إرسـال أشعة احلياة إىل الكوكب 
احلـي (أرضنا) الذي يبعد عنها ١٥٠ مليـون كم؛ ألن اهلليوم 
بالنسبة للنجوم -اليت يبلغ حجمها حجم الشمس- ال يعد وقودًا 
بل رمـادًا متخلفًا. ولكي ميكن إيقاد هـذا الرماد هناك حاجة 

لنجوم أكرب بكثري وإىل انفجارات رهيبة حتدث فيها.
وهكذا تكون احلرارة قد اخنفضت بعد ُعشـر ثانية من خلق 
الكون إىل ٣٠ مليار درجة مئوية؛ حيث جَرت يف أثنائها عمليات 
التعيري، وبدأت النيوترونات تنقلب بسرعة إىل بروتونات. ونسبة 
وجود اهلليوم واهليدروجني املشـاهدة حاليا يف الكون تشري إىل 

صحة احلسابات اليت أجريت حول عمليات التعيري هذه.
بعد مرور ١٤ ثانية على خلق الكون اخنفضت احلرارة إىل ٣ 
مليارات درجة مئوية، وانتهت وّمتت مرحلة خلق األلكترونات. 
وبينما خزنت الشـحنات الكهربائية املوجبـة يف الربوتونات، 
ُأعطيت الشـحنات الكهربائية السالبة إىل األلكترونات. وهكذا 
مت حتويل القوة الكهربائية اهلائلة يف الكون إىل حالة متعادلة. فقد 
نظم كل شيء ضمن توازن متسق ومنظم بشكل خارق، وهكذا 

ُخلقت األلكترونات بعدٍد مساٍو لعدد الربوتونات.

املرحلة الرابعة املرحلة اخلامسة املرحلة السادسةاملرحلة السادسة
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احلرارة تنخفض 
يف املرحلة اخلامسـة من اخللق اخنفضت درجـة حرارة الكون 
إىل مليـار درجة مئوية. وتبلغ هـذه احلرارة ٦٠ ضعف احلرارة 
املوجودة يف مركز مشسنا. والزمن الذي مضى منذ املرحلة األوىل 
حىت اآلن بلغ ٣ دقائق وثانيتني حسب حساب العلماء. يف هذه 
املرحلة نرى سيادة الفوتونات والنيوترونات وضد النيوترونات.

يف املرحلة السادسة اخنفضت احلرارة إىل ٣٠٠ مليون درجة 
مئوية. ويف الدقيقة اخلامسـة والثالثني من عمر الكون أصبحت 
املواد اخلام لكل شـيء يف الكون جاهزة. واحلرارة اخنفضت من 
املليـارات إىل املاليني. واخنفاض احلرارة يشـكل أهم مسة هلذه 
املرحلة، وفيها تستمر األلكترونات يف إطالق الطاقة الفوتونية عرب 

اصطدامها بالبوزيترونات.
منذ والدة الكون باالنفجار الكبري وحىت أْخذه شـكال معينا 
يف هذه املرحلة، تسـترعي هذه املراحل الست انتباهنا، وقد ورد 
َماَواِت َواَألْرَض  يف القرآن الكرمي ﴿ِإنَّ َربَُّكُم اهللاُ الَِّذي َخَلَق السَّ
ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحِثيًثا 
َراٍت ِبَأْمِرِه َأَال َلُه اْلَخْلُق َواَألْمُر  ـْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ َوالشَّ

َتَباَرَك اهللاُ َربُّ اْلَعاَلِمَني﴾(األعراف:٥٤).
فالقـرآن يقوم من جهة بتنظيم سـلوك اإلنسـان وأفعاله 
وبإيضاح احلقائق له، ويقوم مـن جهة أخرى بلفت انتباهه إىل 
أسرار الكون، ويطلب منه تأمله وقراءته ككتاب، وحماولَة معرفة 
أسراره وخفاياه، ويلفت أنظارنا وانتباهنا إىل مراحل اخللق األوىل 
وهي سـت مراحل خمتلفة. ونسـتطيع أن نقول إن ذكر مفهوم 
اليوم -يف الوقت الذي مل يكن هناك النظام الشمسي وال كوكبنا 

موجودا- هو مفهوم نسيب يأيت مبعىن املرحلة.
أجل، كان الكون يف البداية نـواة صغرية، وحتول عْبر مليارات 
السنوات من شكل إىل شـكل؛ يف املليار األول انفصلت املادة 
عـن الطاقة، وحتول الكون إىل حالة شـفافة. وبعد مليارين من 
السنوات مت تركيب نوى الذرات الثقيلة وخلقت أوائل ارات. 
استمرت املرحلة الثالثة حىت بلوغ الكون عمر ٣ مليارات سنة. 
يف هذه املرحلة ظهرت ارات اليت متت مشـاهدا بتلسكوب 

 Deep هوبـل" الفضائي ضمن حسـابات "السـاحة العميقة"
Field". ويف املرحلـة الرابعة للكـون ظهرت ارات اليت متلك 

موادَّ ذات نًوى ثقيلة، وتشبه اراِت احلاليَة. ويف املرحلة اخلامسة 
للكون تشكلت جمموعتنا الشمسـية مع مجيع كواكبها الدائرة 
يف أفالكهـا، وفيها أيضًا أخذ كوكبنـا األرضي مكانه وموقعه 
وحجمه ضمن أفضل الشـروط املالئمة لظهور احلياة فيه. أما يف 
املرحلة السادسة واألخرية فقد ظهرت احلياة. وعندما أصبح كل 

شيء مالئمًا ظهر اإلنسان.
لقد ُخلق الكون ومـا فيه مرحلًة مرحلة، وكما هو واقع يف 
مجيع األمور الفنية الدقيقة كان هناك سري منظم وحتول من البساطة 
إىل الكمال. ويف كل مرحلة كانت يد القدرة متجلية وواضحة. 
أجل! مل ُيخلق الكون دفعة واحدة، بل على مراحل، وكان 
اإلنسـان هو الثمرة النهائية هلذه املراحل. واإلنسـان نفسه مّر 
مبراحل سـت، فقد حتول يف رحم األم من نطفة إىل علقة مث إىل 
مضغة، مث خلقت عظامه مث كسـيت حلمًا مث مت إنشـاؤه خلقًا 

آخر... فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.. 

كاتب وباحث تركي. الترمجة عن التركية: أورخان حممد علي  (*)
اهلوامش

اجلزيئات دون الذرية: هي اجلزيئات األصغر من الذرة من أمثال "األلكترونات"   (١)

و"الربوتونات" و"النيوترونات". 
األلكترون: جزيئة دون ذرية حتمل شحنة كهربائية سالبة. وهي تدور حول نواة   (٢)

الذرة. 
ضد األلكترون (تدعى أيضا "بوزترون=pozitron"): جزيئة ذرية بنفس كتلة   

األلكترون ولكنها حتمل شحنه موجبة. 
أو نسـتطيع التعبري عنه بالكسر اآليت: ١-٤٣ = ٤٣١٠/١ وهذا يساوي العدد   (٣)

مقسوًما على رقم واحد وأمامه ٤٣ صفًرا. 
هذه هي املعادلة اليت وضعها ألربت أنشتاين حول العالقة بني الطاقة والكتلة:  (٤)

 E  = الطاقة   
 m  = الكتلة   
 c  = سرعة الضوء   

أي إن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة يف مربع سرعة الضوء.   
الكواركات والغليونات: هي من اجلزيئات دون الذرية املكتشفة حديثا    (٥)

أي إن ١ سم٣ يف املادة آنذاك كانت تزن ٣٨٠ كغم، أي أكثر من ثلث طن  (٦)

النيوترينو: من األجزاء الذرية.   (٧)

رسم بياين يبني التاريخ املوجز للكونرسم بياين يبني التاريخ املوجز للكون

املرحلة األوىل املرحلة الثانية املرحلة الثالثة



قد كان السـعي وراء إجياد نسـق زخريف يتالءم 
مع السكينة النفسـية للمتلقي املتوخاة من خالل 
إبداعات الفنون اإلسـالمية، وكذا حرص الفّنان 
املسـلم يف خمتلف التقنيات عند اشـتغاله، على تطويع مواده مبا 
يتـالءم مع الرؤية العامة لإلطار البنيوي ملـا يبدعه، واملتمثل يف 
العمـل على بلورة صور اجلمال الظاهـري للقطعة لتكون نفق 
العبور باملتأمل إىل اإلحساس باجلمال الباطين بني ثنايا نفسه حىت 

تتلبسه مشاعر اجلالل اجلمايل.

فجماليات املكان أو القطعة/التحفة ضمن هذا املكان ما هي 
إال نتيجة الحتدام قوى داخلية يف نفس املبدع:

ظاهرها دنيوي/ وظيفي: فاملسجد للصالة، القبة حل هندسي 
إلجياد الفضاء الواسع، األرابيسـك عنصر تكسية تزييين...اخل. 
كل هذه أسـباب ظاهرية سهل على املتلقي معرفتها دون إمعان 

فكر أو تأّمل. 
وباطنها أخروي/ تعّبدي: فجمالية عمارة املسجد حتيل إىل 
اإلحساس بالسكينة الروحية، والتأمل يف القبة يدفعك للتفكري يف 

ثقافة وفن

د. جواد حممد مصباحي*

—
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امللكوت األعلى، وما عناصر األرابيسك إال إسقاطات ألفعال تعبدية: 
فالزخارف النباتية بلطفها وبلينها وانسياا: رمحة؛ والزخارف 
اهلندسية بيبسها وقّوا: حق ورهبة؛ واخلط باجلمع بني االنسيابية 

والقوة: حكمة.
وكأين ذا الفنان املبدع يعرج على درجات العرفان التعبدي بدًء 
برمحة ربه به أْن جعله مسلما ينطق الشهادة حبكم فطرته، مث ينضبط 
خمافـة ورهبة من وجوب حق العبادة عليه، ليصل مرابط الصفاء 
واحلكمة متأسيا بالصفات اإلهلية حبكم املعرفة املطلقة بعد إذالل 
نفسه بالعبادات ودوام الدعاء. كل هذه أسباب باطنية ال ينجلي 
استقراءها إال بعمق التفكري والتأمل الداخلي وأنت أمام التحفة.

عود على بدء فتمثيلية اجلمال بشـقَّيه الظاهري والباطين هي 
الدافع لالرتكاز يف عملية التصميم الزخرّيف يف الفنون اإلسالمية 
على مبدإ الرؤية اجلمالية الشاملة واملتمثلة يف االنطالق من اجلزء/ 

البعض للوصول إىل الكل. 
وميكن حصر مبدأ الرؤية اجلمالية الشاملة يف عدة بنود دائمة 

التحقيق خالل عملية التصميم تتجلى يف:

١-احترام النسب والتناسب
عند حتليل كثري من عناصر الزخرفة اإلسالمية لن جتد نفسك إال 
وأنت حمصور بأشكالك داخل عنصر الدائرة، وما الدائرة إال حميط 
متناسـب بقدر معلوم يبعد عن املركز/"النقطة" أداته الفرجار.

النقطة: ويف البدء كانت النقطة هي وحدة التعبري عن املطلق، 
عن الكلية، فهي املنشأ وهي املنتهى، هي الكل الذي ال أجزاء إال 
به وال انطالق إال منه وال رجـوع إال إليه. وكأن الفنان بذلك 
ميثل عقيدته املبنية باألساس على التوحيد املنطوق بقول "ال إله إال 
اهللا"؛ فـ"ال" النافية ملا قبلها إمجاال والناصة على ما بعدها مطلقا 
  حتيل إىل سببية الوجود إّال هللا تبارك وتعاىل؛ فال وجود إال به
هو الكل وهو املطلق. فكل خمـاض لإلبداع الزخريف يف الفنون 
اإلسالمية يبدأ ذا اجلسم الذي حْتما ال يعرب عن العدم ولكن عن 
اخللـق الفين والوجود الزخريف، وكذلك عن ايته. ومع التكرار 

املنتظم هلذا العنصر يف اجتاه واحد كان "خط".
اخلط: فما اخلط؟ هو املقدار املعلوم لالبتعاد عن نقطة املركز 
لينتهي كذلك بنقطة، وحبركة انسـيابية لّينة رمحانية على نفس 

القدر املعلوم ننطلق لنعود للبداية وكانت "دائرة".
الدائرة: فمـا الدائرة؟ إذا كانت النقطـة من وجهة النظر 

التشكيلية/الرسـومية ميكن التعبري عنها أداتيا بطبعة قلم أو فرشاة 
يف حركـة خفيفية منتظمة هي جسـم معتم ذو كثافة يف منتهى 
الصغر حجميا، فالدائرة ما هي إال تكبري هلذا اجلسم مع تالش يف 
اإلعتام والكثافة الداخلية لتكون جسما شفافا حمصورا بردة الفعل 
احلاصلة من احلركة االنسـيابية الرمحانية للخط باملقدار املعلوم 

على الواقع احملسوس.
وهي بيئة اإلبداع لألشـكال األساسـية يف فنون الزخرفة 
اإلسالمية؛ فمن خالل حركات هندسـية مدروسة داخل هذه 
الدائـرة بني مركزها وحميطها حمكومة بقواعد جربية هندسـية، 
حنصل على املثلث، املربع واخلماسي، وهي النماذج األولية لبنيات 
التشكيل والتصميم الزخريف، سواء بشكل انفرادي وما يترتب عنها 
من عالقات هندسية زحرفية، أو من خالل تكرار الشكل الواحد 
وتداخله وما يترتب عن ذلك من تركيبات بنيوية. وكذلك ميكن 
اجلمع بني هذه األشكال األولية يف بيئة واحدة لتصبح زخرفا قائم 
الذات أو ختطيطا ناظما مرّكبا ميكن من استنباط زخارف متنوعة.
فاالحتكام إىل شـكل الدائرة يف بنية التصاميم الزخرفية مسح 
للفنان املسـلم خبلق أشكاله خاضعة لنسب معلومة وذات تناسق 
بنيـوي، وكأنه يدلل من خالل إبداعاته على قول الرمحن تبارك 

وتعاىل ﴿إِنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر﴾(القمر:٤٩).

٢- توزيع العناصر
إذا كان االشتغال يف إجناز الزخارف على الدائرة كشكل أساسي 
أّدى إىل احترام النسـب والتناسب يف اإلخراج الفين -مما يدفع 
باملتأمـل إىل االنغمـاس يف حلظات تذوق مجايل كله انبسـاط 
وسكينة وراحة نفسية كردة فعل على التوازن املظهري للتحفة- 
فإن توزيع العناصر ضمن الكتلة الكلية بشـقَّيه: التوزيع الكّمي، 
والتوزيـع الكيفي ما يزيد القطعة الفنية إال رسـوخا يف البعَدين 
اجلماليني الظاهري بالتوازن املرئي، والباطين باالسـتقراء التأملي 
االنكماشي املعكوس، أي الدخول من الوحدة الفنية الكلية، إىل 

جوهر الفرد اجلزئي بني التفاصيل وحتصيل كنهه. 
وينقسم هذا التوزيع إىل شقني:

أ- التوزيع الكمي
ويتجلى من خالل حتكم الفنـان املبدع يف الكتلة والفراغ، 

على أية مادة من مواد االشتغال وبتقنيات خمتلفة.
فإذا تطرقنا بالقراءة لنمـاذج الزخرفة النباتية (فن التوريق)، 



السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧ ٤٨

-وهنا أفتح قوسـا ألحدد عناصره املكونة بشـكل إمجايل دون 
الدخـول يف متاهـات اختالف التسـميات حسـب البلدان 

والتقنيات-، لنكّون فهما قاعديا لقراءتنا هذه. 
فنجد أن هذه العناصر هي:

املسـار: -وهو مبثابـة اهليكل البنائي للوحـدة الزخرفية- 
يأخذ يف أغلب األحيان أشـكاال لولبيـة ميكن أن تكون مفردة 
أو مزدوجة، متعانقة أو متنافرة، تسـرح باملتأمل يف تيه سرمدية 
الوجود الالائي. فال وضوح ملركز البداية وال اسـتجالء لنقطة 
النهاية، وكأن الفنان مبساراته هذه يعّبر عن معاناته وهو يْعرب هذا 

التيه لينتشي بنشوة اإلبداع واخللق.
الورقات: -هي أجسام الوحدات املتفرعة من خالل هيكل 
املسـار- تأخذ عدة أشكال حسـب مادة وتقنيات االشتغال، 
وكأا انفتاح هلذا املسار يف حركات توالدية، أخذت أصوهلا أوال 
مـن الطبيعة كتأويل لرياحني اجلنة يف العامل األخروي، مث هّذبت 
وحتورت لتصبح رشيقة املظهر تندمج مع املسار يف كتلة واحدة فتزيد 
املتأمل تيها ونشوة وهو حياول فّك طالسم تشابكاا وترابطها.
فاالحتكام يف البناء الزخريف هلذا الفرع (الزخرفة النباتية) يكون 
مبدئيا هلياكل املساّر داخل فضاء اللوحة، حيتم على الفنان توزيعا 
كّميا حمدودا لوحداته حتكمه خلفية التشكيل حسب املادة والتقنية، 
وهي الفراغ املوازن لكتلة البناء الزخريف (مسـار زائد ورقات).
ويف الزخارف اهلندسية (فن التسطري) جند أن التوازن الكّمي 
فيها يتضح جليا من خالل قراءة َأمسيتها "القراءة الترابطية"؛ فاملتأمل 
ال ميكن أن يسـتوعب شـكال معّينا دون أن يقرأ جماله احمليط، 
فمثال ال ميكننا أن نقـول هذه جنمة ُثمانّية إال إذا حددنا حميطها 
وهو مثانية رؤوس متساوية متقايسة، وكذلك العكس. فاألشكال 
شـفافة إذا كان حميطها معتًما، ومعتمة إذا كان حميطها شفافا، 
وكأنك يف رحلة دائمة بني الظاهر والباطن، بني القبض والبسط.
أما وحدات اخلط العريب فتختلف مقاييس التوزيع الكمي يف 
تصميماا حسـب أنواع اخلطوط املتعددة، لكن عند تنفيذ هذه 
الوحـدات بالتقنيات املعمارية يتجلى التوازن الكمي ا كما يف 
الزخارف النباتية من خالل لعبة التبادل بني األرضية/اخللفية والتشكيل.

بـ- التوزيع الكيفي
باإلضافة ملا ذكر خبصوص التوزيع الكمي يف شىت فروع الزخرفة، 
جند التوازن اجلمايل يف التحف اإلسالمية من خالل بند توزيع العناصر 
يرتكز كذلك علـى مبدإ التوزيع الكيفي من خالل لعبة التوازن 

اللَّوين وتوزيعاته يف العناصر، وكذا موازنة متالزمة "النور والظل".
فقد حرص الفنان املسلم -وال زالت التقاليد الفنية جلية راسخة 
يف هذا الباب- على توزيع األلوان بشكل متوازن مع انعكاسات 
الظالل. وهذه تركيبة تناغمية توافقية بني اإلحساس بثقل الكتلة 
الزخرفية، سواء كانت ألواا حارة أو باردة، وكذا الشعور بشفافية 
الظالل وإعطائها وزنا يف التعبري عن الفراغ حسـب التقنيات. 
وميكن استجالء ما ذكر بشـكل قوي، واإلحساس بتوازن 
الكتلة والفراغ يف األعمال الزخرفية اإلسـالمية من خالل إمعان 
التأمـل يف أّية لوحة من لوحات آيات اجلمال املعماري يف العامل 
اإلسـالمي. وهنا حيضرين تعبري بالغي يف هـذا الباب لعَلم من 
أعالم اسـتقراء مفردات الفن اإلسالمي: "تيتس بوركهارت" يف 
مقالة له بعنوان "أسـس الفن اإلسـالمي" حيث يقول: "فاملادة 
اخلام -إن جاز التعبري- مت ختفيفها يف العمارة اإلسالمية وحتولت 
إىل شـفافة بسبب الزخارف النباتية وأشـكال املقرنصات اليت 
حفرت فيها واليت تقدم آالفا من اإلمكانات للضوء، مضيفة على 
احلجر واجلص صفة اجلواهر الثمينة. فاألْروقة يف فناء ما يف "قصر 
احلمراء" على سبيل املثال، أو يف مساجد معينة يف املغرب العريب، 
قائمات يف صمت تام، وتبدو يف الوقت نفسـه وكأا منسوجة 
مـن متّوجات من النور، أو أا نور يتبْلور وكأن صميم جوهرها 
ليس حجرا بل هو النور اإلهلي، العقل اإلهلي املبدع الذي يكمن 

إبداعه اخلفي يف كل شيء".

٣- الربط بني املساحات الزخرفية واألسطح
لقد مكنت شسـاعة رقعة التشـكيل الزخريف وكثرة استنباط 
العناصر، وكذا التركيبات البنيوية للزخارف اإلسـالمية حسب 
الرقعة اجلغرافية للعامل اإلسـالمي، هـذه الكثرة اليت ميكن إفراد 
مكّوناا على عمر احلضارة اإلسالمية وهيكلتها حسب معطيات 
التاريخ، وال زال نبضها مل ولن خيفت مادام هذا العامل اإلسالمي 
حمافظا على نظام الصنعة بنظمه، كمكّون أساسـي يف الشخصية 
اإلسالمية... أقول مكنت من إعطاء الفنان املسلم إمكانات كثرية 
يف تكسية األسطح واملساحات مبا يتالءم معها من عناصر زخرفية 
دون نشاز يف البلورة اجلمالية للقطعة/التحفة، بل األمجل من ذلك 
أنه كلما كان هنالك تعقيد معني يف السطح املراد زخرفته يكون 
مدعاة وسـببا يف خلق فين جديد وابتكار زخريف حديث يضاف 
لفهرس مكتبة الزخارف والتصاميم اإلسالمية حىت يكون مرجعا 



ملا بعد، تتناقله أيدي الصناع املهرة دون حكر على أحد.
وكذلك ميكن تطويع تصاميم صنعة ما لتالئم أخرى يف تالقح 
بني التقنيات يظهـر جليا يف مكونات الزخرفة املعمارية خاصة، 
من أعمال الرخام واخلشب، واجلص والزليج..اخل. وما يتمازج 

بني تقنياا من مكونات زخرفية.

٤-الوحدة يف الكل والكل يف الوحدة
باالرتباط مع بند التناسـب املذكور أعاله تأيت العالقة الرياضية 
بني اجلزء واجلزء، وكذلك اجلـزء والكل يف كيانات الزخارف 
اإلسالمية كمبدإ أساسي للتقييم واإلحساس اجلمايل لدى املتأمل.
هـذه العالقة أمكن التعبري عنها من خـالل خاصية التكرار 
والتماثل يف االبتكارات الزخرفية؛ فالفنان املسلم ال يوجد اجلملة 
التعبرييـة زخرفيا ككيان واحد متكامل، بل هي أوال جوهر فرد 
غري قابل للتقسيم أو التجزيء، وبفعل عمليات التكرار والتماثل 
احملكومة بالعالقات الرياضية املنطقية، تصبح هذه الوحدة البسيطة 

كيانا أكرب ذا قيمة مجالية أمشل. 
هذا التواتر يف الوحدات البسـيطة والتناسـق يدخل املتأمل 
بإيقاع موسـيقي متراكب يتجاوز البساطة إىل التعقيد يف رحلة 
من اجلمـال الظاهري (اجلمال ألجل اجلمال) إىل اإلحسـاس 
بسمو املشـاعر وصعودها يف معارج اإلجالل اجلمايل، فيحس 
مقدار وجوده النسـيب ضمن دائرة الكـون كوحدة ترتبط مع 
الوجود املطلق للخالـق تعاىل القائل وقوله احلـق ﴿ُهَو اَألوَُّل 
اِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم  ُهَو الَِّذي َخَلَق  َواآلِخُر َوالظَّ
َماَواِت َواَألْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش َيْعَلُم َما  السَّ
ـَماِء َوَما َيْعُرُج  َيِلُج ِفي اَألْرِض َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َيْنِزُل ِمَن السَّ
ِفيَهـا َوُهَو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنُتْم َواهللاُ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصريٌ  َلُه ُمْلُك 

َماَواِت َواَألْرِض َوإَِلى اِهللا ُتْرَجُع اُألُموُر﴾(احلديد:٣-٥). السَّ
وكانت "نقطة" فـ"خط" مث "دائرة"، وكأنك تلف بعبارات 
التسبيح "سبحان اهللا" و"احلمد هللا" داخل دواخل النفس والروح 
يف اسـتظهار للصفات اإلهلية ميكن استجالؤه من خالل التأّمل 
العميق املسـلّح باليقني والفهم الصحيح لعناصر مبادئ التصميم 
الزخريف يف الفنون اإلسالمية كركيزة من ركائز اإلحساس جبالل 

ديننا احلنيف وعظمته ومجاله.  

(*) كلية الفنون اإلسالمية، جامعة البلقاء التطبيقية - السلط / األردن.

الربيع األخضر

يا َربيعَنا األخضر...
يا شَذى اخلضرة يف كل مكان...

أيُّ عاِصٍف غضوٍب عَصف ِبك؟!
فإذا اْلَمْحُل َيُعّم... واْلَجْدب َينتشر...

وذهول خميف يغَشى اجلميع...
وصمٌت كتوٌم يغلُّ األلسنة...

واملؤمنون باُخلْضرة يقاومون...
ُثّم يتابعون... وبعد ذلك يصمتون...

* * *
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   يقولون ليلى في العراق مريضة     فيا ليتني كنُت الطبيَب المداويا              (مجنون ليلى)

   يقولون ليلى في العراق مريضة     فيا ليتني كنُت الطبيَب المداويا              (مجنون ليلى)

أدب

 أديب إبراهيم الدباغ*
اُألم ختاطب ابنتها "ليلى":

يا قمر الليايل... يا ندى األسحار... يا رقيقًة كالورد... 
مساويَّ  أرًجيا  يا  كالّطل...  نقّية  يا  كالثلج...  طاهرًة  يا 
النور..  ورحيقها  هر،  الطُّ شراُبها  فراشًة  يا  الشذى... 
ومن  أُناديِك...  الوجيع  قليب  من  الفؤاد...  حّبة  يا  ليلى! 
لَعيَنيِك  يا  ليلى؟....  يا  بِك  ما  أسألِك...  املتأّلمة  روحي 
ُحْزٍن  عاصف  الشاحبني...  يِك  لـَخدَّ ويا  املطفأتني... 
وليٌل  غشيتِك...  ظلمة  َيُلفُِّك...  دفٌني  وأًسى  جيتاُحِك... 

أْلَيل طواِك...!
من املدرسة جئِت... وسريًعا إىل غرفتِك َدَلْفِت... وحقيبَة 
ُكتُبِك على األرض ألقيِت... َووجَهِك بني يديك َدَفنِت... 
وآهاٍت  سكبِت...  غزيًرا  ودمًعا  أجهْشِت...  وبالبكاء 
ماذا  قويل،  اهللا  حبق  ليلى...؟  يا  ملاذا  أطلقِت...  كثرياٍت 

َدَهاِك... وأيُّ َخطٍب اعتراِك...؟!

ليلى:
وحتت  ضّميين...  احلنون  صدرك  إىل  ُأّماه...  يا  ُأّماه... 
جناِح ُأُموَمِتِك آويـين... واغسليين وطّهريين... وإن شئِت 
فاقُتليين... وِمن عاري خّلصيين... ليلى اليوَم أنقاض... شظايا 
إنسان... ُفَتاُت لؤلؤٍة مسحوقة... هلب أمحر يلهُب كياين... 

لهـــدف  ُع أفرادهـــا علـــى وحـــدة ا من شـــروط تقدم األمـــة اجتمـــا
يـــة. فال يمكـــن توقـــع تقـــدم صحيـــح وســـليم فـــي مجتمـــع  لغا وا

فـــراده  شـــيعًا وطوائـــف متناحـــرة.  انقســـم أ
* * *
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روحي...  جيتاح  أسود  شيطاّين  دخان 
أدركيين يا ُأّمي، أدركيين... دّثريين... وعن كّل 
عٍني احُجبيين... ويف التراب دّسيين... ليتين ِمتُّ قبل هذا 
تواَريُت...! األنظار  وعن  َوُدفنُت...  ُكنُت  منسًيا  ونسًيا 

من قارعة الطريق أخذوين وقّيدوين... كّمُموا فمي... أوجعوين 
ر عن ناٍب  ضرًبا... ذئٌب َعَوى... مث َعَدا َوسَطا... وكشَّ
اف ِعرض...  وِمخَلٍب... والَُّغ َدم... سفَّاح ُحرَمة... َخطَّ
مة النفس...  ها أَنِذي بني يديك... كسرية اجلناح... ُمحطَّ
ُمَلّوثة الروح... مثلومة الشرف... فافعلي يب ما شئِت...!

األمُّ:
ما  لَفجيعِة  ويا  أمسع...  ما  َلَهوِل  َيا  ليلى...  يا  َوْيلمُِّك 
أَلًما...  فؤادي  يا  اْحترْق  أًسى...  قليب  يا  تَفّجْر  أرى... 

وانزيف يا روحي دًما...!
أنا  نفسي  على  أْم  أُنوح...؟  أَعليِك  ليلى...  يا  أّواُه 
وزجمري...  وارُعِدي  أبُرقي  السماء  بُروق  يا  نائحة..؟ 
اْلَسِعي  الروح  وصَدَأ  وطهري...  َحّمِمي  ليلى  وَجَسَد 
"ليالي"  َلفَّ  أحرقي...  العذاِب  وغاشياِت  واْمَسِحي... 
الَويُل  أيُّها  يا  مشحون...  باإلِمث  َغادٌر  جمنون...  َعاِصٌف 
الوبيل: يا مغتال البسمات.... يا خانَق الضحكات... يا 
احلياة  زهرة  صوََّحت  ليلى...  شاَبت  احلياة...  ماِء  َجمفَِّف 
فيها... َغَدْت َخَالًء مهجوًرا... َوِجذًعا منخوًرا... وقلًبا 

مفطوًرا... وروًحا مدُحوًرا... وأَمًال مقهوًرا...!
أطرق...؟  باٍب  وأّي  أفعل...؟  ماذا   ... َربُّ يا  ُرمحاَك 
وِبَمْن ألتجي وأستجري؟.. على َبْلوانا يا ربُّ أِعّنا... وصًربا 
نا... طّهرنا... وإمياًنا  أِهلمنا... وَحَناًنا من َلُدنَك أعِطَنا... َزكِّ
َقّونا...! آالِمَنا  وعلى  ِجَراحاِتَنا...  داِو  اْمنحنا...  عظيًما 

بالدموع،  طافحتني  عينني  يف  "ليلى"  غرفة  من  الطبيب  خيرج 
حديقة  جوانب  من  قصّي  جانب  يف  املفزوعة  األّم  فتستقبله 

املنـزل.
الطبيب لألّم: 

للحياة،  شهّيتها  األبد  إىل  فقدْت  -سيديت-  "ليالِك" 
إذن...  جدواي  فما  روحها...  مهدت  محاسها...  اْنطفأ 

بأيدي  نأخذ  األطباء  حنن  وعالجي...  دوائي  وماجدوى 
أولئك املرضى الراغبني باحلياة... املتشبثني ا... العاّضَني 
عليها بالنواجذ... أّما العازفون عنها... والصاّدون عنها... 

فكيف ُنعينهم... ومن أمراضهم نقيلهم...؟
جامدة  اإلرادة...  كسيحة  الروح...  شّالء  ليلى -اليوَم- 
األحاسيس... مّيتة املشاعر... وإىل أعماق عدمية سحيقة 
ساكٍن  نفسيٍّ  خالٍء  إىل  ا  وألقت  اليأس...  جلج  أخذا 
عدمي النبض... إين أعلن -واألمل ميّضنـي- عن إخفاقي يف 
كل ما بذلته من جهٍد الستالل "ليلى" من عامل "الّالمعىن" 

الذي دَفعتها إليه معاناُتها اجلسدية والنفسية...!
ُع نياط القلب: اُألم يف َوَلٍه خميف وأنٍني ُيَقطِّ

ولَيالَي  اسكين  أرض  فيا  ماتت!..  ليلى  ليلى!..  ماتت 
فاحتضين... ويا مساُء أبواًبا تفتحي وروَح ليلى استقبلي...! 
يا عَذاَرى التُّقى... حقًّا ماَتت ليلى...؟ يا صوحيباِت ليلى 
أين ليالي بيَنُكّن...؟ هل طَويّنت بساط ليلى وإىل األبد...؟ 

فِلم َيُعْد لليلى بينُكّن بساط...؟ 
وعلى األرض َخّرت ساجدة... جمنونًة هي القبالُت اليت قّبلت 
ذرَفت  دموعها...  َساَلت  زَفَرت...  تأوهت...  األرض...  ا 
َشَعَرْت  َبَدُنها...  اْخَتَلَج  نْفُسها...  اْخَتّضْت  َحّرى...  َعَبراٍت 
َوكأّن روح العامل يبكي يف روحها... أنبياء وأولياء زاروا روحها 
يف تلك السجدة الفريدة... ويد اهللا تلفُّ الكوَن ويف قلبها تضعه 
لكي خيفقا باآلالم مًعا... ومأساة األرض -ُكّل األرض- مل َتُعد 
غري سطٍر شاحٍب يف كتاب مأساا الكبري... ويف شرود ُلبٍّ وتيه 

نظرات تف ِبَمن حوهلا: 
قبسي  وأالحق  األرض  يف  أضرب  دعوين  سبيلي...  َخلُّوا 

املنري... وأْعدو وراَء ضوئي الشارد...!
ويف حلظة قدسية تنتبه إىل نفسها: 

الكبري  القلب  هذا  وَهَبِك  الذي  امرأة-  -يا  اهللاَ  اْشُكري 
الّالئق ذا األمل العظيم... 

وبقلبها  ورجاء...  توسل  فيها  بابتسامة  يشرق  بوجهها  وإذا 
يومض فيه نور سكينٍة ورمحة...! 

كاتب وأديب / العراق.  (*)



وّلى ضوء النهار، وزحـف الظالم إىل غرفته 
الضيقة املتواضعة، وهـو متمدد على األريكة 
يستريح. مسع صوتا رحيما من الغرفة ااورة: 
- أعتمت الدنيا.. فات الوقت.. صالة املغرب يا ولدي!..

كانت جّدته يف غروب عمرها، ورغم ذلك كانت حريصة 

كل احلرص على أداء صالا يف أوقاا.. بينما حفيدها الشاب 
ذلك  انقضاء وقتها معّلًال  اليافع تعود أال يقوم للصالة إّال قبيل 

باستغراقة يف الدراسة. وثب من مكانه بقَلق: 
- آآه.. فات الوقت!..

وجهه  جيفف  أن  دون  الصالة  إىل  وقف  مث  بسرعة  فتوضأ 

وا صالتاه!

قصة

Ê

فـــون الديـــن ويرفضونـــه سيســـقطون عاجـــًال أم آجـــًال  الذيـــن ُيجا
فـــي هـــوة االســـتهانة بالِعـــرض واألمـــة والوطـــن.  

* * *

 عبد اهللا دمريجي*
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وذراعيه.. أمت صالته على عجل مث اّتكأ على األريكة وراح يتمتم 
باألوراد.. 

طرف  على  ذراعه  على  رأسه  فوضع  التعب،  عليه  حّل 
األريكة واستمر يف التسبيح. وما لبث أن ران عليه النعاس وملك 

عينيه..
...

ساحة تعج باخلالئق.. رؤوس ناظرة، وقلوب واجفة، وأبصار 
خاشعة، وأصوات صاخبة متداخلة.. ال يدري أحد ماذا ُيصنع به 
وما تكون عاقبته!. جال ببصره هنا وهناك مث أرسل نظراته إىل 
بعيد فرأى منصة عالية جيلس عليها بضعة نفر يف مالبس بيضاء.. 

وإذا تاف يدّوي:
 - ملن امللك اليوم.. هللا الواحد القهار..

قال يف غاية من الدهشة واالستغراب وقلبه خيفق خفقا: 
- يا إهلي، أين أنا؟!.. 

وإذا مبوجة شرية عارمة تأخذه يف دوامتها وجتعله يفيق من 
ذهوله.. وإذا مبناٍد ينادي من مكان بعيد: 

- مراد بن مسّية... 
تلّفت مينة ويسرة مث قال بصعوبة:

- أأأنا!
باالختناق..  وشعر  أنفاسه  وتالحقت  عرقا  جبينه  تفّصد 

فأمسكه حارسان عمالقان من ذراَعيه وساقاه إىل املنّصة.. 
بدأت رحلة احلساب اليت تبدو بال اية.. كلما ُطرح عليه 
سؤال خاب سعيه ومل يتحقق ما كان يأمله.. تصّبب العرق من 
مركوزتان  وعيناه  الكرب،  واشتد  احملكمة  طالت  تصببا.  جبينه 
تارة  وخّف  تارة  عمله  ثُقل  وقلق..  باضطراب  امليزان  على 
وأخًريا..  أخرى..  تارة  آماله  وخابت  تارة  الفوَز  أمل  أخرى.. 

رجحت سيئاته على حسناته، وصدر احلكم: 
- خذوه إىل جهنم..

يكاد  ال  الكاحل..  السواد  من  كتلة  إىل  عينه  يف  العامل  حتول 
يصدق ما يسمعه. شعر بإاك رهيب فأرخى يديه وحّدق بعينني 

مرعوبتني..
- ماذا!.. إىل جهنم!! كّال!!.. 

من  األخرية  اللحظات  يف  يؤديها  كان  اليت  صالته  تذكر   
وقتها.. فاغرورقت عيناه وفاضت دموعه حزنا وندما. قال حبرقة 

قلب: 

- يا حلماقيت وغبائي.. يا ملصيبيت وبالئي!.. 
صيحات  وأطلق  رعب  يف  بيده  فأشاح  عليه..  الزبانية  أقبل 
استرحام خرقت الفضاء. جعل يستغيث بربه، يدعوه ويناشده. 
فما عاد ينطق سوى بكلمَتي "الرمحة" و"الصالة".. راح يلتفت 
إىل الوراء عّل اهللا يتداركه برمحته، وعسى صالته تدركه فتشفع 

له وتنقذه.. ولكن هيهات هيهات.. 
خدش  منها  اقترب  وكلما  سحًبا.  جهنم  إىل  الزبانية  سَحبه 
مسَعه أصوات العذاب الذي تقشعّر منه اجللود. التفت وراءه مرة 
أخرى مستغيًثا باهللا راجيا رمحته.. وما إن وصل إىل شفري جهنم 

حىت صاح وصرخ بكل ما أويت من قوة:
- أما سعيُت جاهًدا يف خدمة ديين مطيًعا أوامر ريب!؟ أما 
أّديُت َدوري يف سبيل عقيديت!؟ أما وهبُت نفسي خلدمة اإلنسانية 

والرسالة الربانية!؟ أما صّليت!؟ رمحاك يا رب!..
دفعه  وأخًريا،  واآلخرة..  الدنيا  خسر  شيء..  كل  انتهى 
الزبانية إىل النار احلامية.. وبينما كان يتدحرج إىل قعرها وإذا بيد 
متسكه وجتذبه إىل األعلى وخترجه من بني ألسنة النريان امللتهبة.. 

- يا إهلي ماذا جيري!!؟.. 
رفع رأسه وإذا برجل ذي حلية ورداء بيضاوين يفيض النور 

من حوله، يقف أمامه:
- ال ختف!.. 

حّدق فيه باندهاش وهو يلهث: 
- َمن أنت؟! 

- أنا صالتك!..
- أنقذَتين يف آخر حلظة!.. ما الذي أّخرك عين؟ كادت النار 

تبتلعين!.
هز رأسه وقال باستغراب: 

من  األخرية  اللحظات  إىل  تؤخرين  كنَت  أنك  تذكر  أما   -
وقيت؟..
...

انتفض من غفوته على صوت ندي رّباين.. إنه أذان العشاء.. 
رفع رأسه وجبينه يتفصد عرقا.. وثب من مكانه وهرع إىل مكان 

الوضوء.. 

كاتب وباحث تركي. الترمجة عن التركية: نور الدين صواش.   (*)
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ميكن حتويل جل الوقائع ذات الصور السـلبية إىل 
وضع إجيـايب، أي إىل منافع لنا ولإلنسـانية عرب 
تْأِطريها من جديـد. وجل الذين تركوا بصمات 
هامة يف الفكر واحلياة، وكانوا رّواد اإلنسانية يف العامل، هْم أُناس 
تعرضوا للمحن واالبتالءات طوال حيام أو يف حقبة منها. ومل 
تكن تلك احملـن واالبتالءات حتمل يف طياا سـوى مزيد من 
معاين. هل من َنّيب مل يتذوق األذى ومل يتعرض للمحن؟! وهل مثة 
من استطاع اإلطالل على آفاق عامل جديد دون التعرض للسجن 
والتهجري؟ لقد اعترب هؤالء الناس تلك املعوقات، كاملرض والقهر 
والتهجري وما شاها ُسّلًما يرفع من شأم ويقرم من النجاح، 
كما أم مل يتخلوا عن العـزم وكانوا على ما أصام صابرين. 
وحنن كبَشـر، نواجه يف احلياة أحداثـا عديدة ال نريدها وال 
نستسـيغها، مثل التعرض لالنتقادات واملـرض والظلم والتنحية 
والسـجن وخسـارة األموال. فكثري من الناس ينفعلون إزاء هذه 

األحـداث وحتبط معنوّيام ويتمـّردون ويغضبون 
وحيزنون ويتخبطون ويستويل عليهم القَلق، أّما الذين 
استطاعوا أن ينظروا إىل احلياة والوقائع من زوايا خمتلفة 
فهم يواجهون تلك األحداث بأخذ العربة والصرب والتجّلد 
والشـجاعة، ويرون فيها حتذيرا هلم أو يعتربوا وسائَل ترفُع 
من شأم. ويف الواقع، ترتبط فحوى هذه األحداث واملعاين مبا 

رَسمنا هلا حنن من حدود ووضعنا هلا من أطر.

كل شيء يف الكون مجيل
هناك مجال حقيقي يف كل شيء حىت يف األشياء اليت تبدو قبيحة؛ 
وكل شيء وكل حدث يف الكون مجيل بذاته أو باعتبار نتائجه. 
ولئن كانت بعض األحداث تبدو قبيحة ومعقدة يف الظاهر فإا 
تضمر وراء ذلك ِحكًما عجيبة ومجاًال رائعا. وَمن منا يستطيع أن 
يذكر لنا خملوقا ُوجد مصادفًة، خاليا من أّي معىن وال هدَف له؟ 
انظروا إىل الذرة، ومتّعنوا يف اخللية، وحتّروا عن اإلنسان يف مجيع 
أعضائه، وتدّبـروا يف النظام احليوي الذي حنن فيه، ويف منظومة 
الشمس والفضاء الالمتناهي. يف أّي منها توجد املصادفة والعبثية 
والالغاية؟ كّلنا يدرك أن موسـم الشـتاء ذا العواصف والثلوج 
خيّلف ربيعا مجيال، ولذلك حناول أن نستشف اجلمال اجلوهري 
الذي يكمن يف هذا املوسم دون الوقوف عند الوجه العابس له. 
وإذا مل نستطع أن نفعل ذلك، فإن الشتاء يكون فترة مؤملة بالنسبة 
إلينا. هل سـبق لكم أن رأيتم أناسا يسـّبون الرياح واألمطار؟ 
هؤالء يسـتاؤون من الرياح اليت تسوق السحب وتنـزل املطر 
وتشـيع كل هذا اجلمـال.. وميتعضون بسـبب قصر أنظارهم 
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وبسبب ما يلحق مبصاحلهم الضيقة من ضرر طفيف دون التفكري 
يف أم سـيفتقرون إىل املاء لوال تلك األمطار. وهؤالء الناس هلم 
وجهة نظر ضيقة وسلبية، ينظرون إىل األحداث من منظار أناّين 

حاصرين ذلك مبصلحتهم الضئيلة. 
وقـد تؤدي األحداث اليت تبدو حسـنة إىل نتائج سـيئة، 
وكذلك األحداث اليت تبدو سـيئة قد تؤدي إىل نتائج خّيرة. 
وقد جاء يف القرآن الكرمي: ﴿َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخْيٌر 
َلُكْم َوَعَسـى َأْن ُتِحبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشـرٌّ َلُكْم َواهللاُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم َال 
َتْعَلُموَن﴾(البقرة:٢١٦). قد نتحسر على فوات أمٍر هلْثنا وراءه ولكن 
بعد مضّي مدة تسـتجد أحداث وتنكشف لنا أن اخلري كان يف 
عـدم حتقق ما نريد؛ بينما هناك أمور نكره وقوعها يف أول وهلة 

ولكن حنمد اهللا على وقوعها، ملا تنطوي عليه من اخلري.

الطفل الذي ُيبصر خارج املعتاد
إن أحـد طرق التأطري والنظر إىل الوقائع من زوايا خمتلفة، يكمن 
يف إمكانية الكشف عن املعاين اخلفية يف أعماق األحداث. قامت 
جملة "Baltimora Sun" األمريكية بنشر مقال كان الِفًتا لالنتباه، 
ولذا أعادت جملة "Reader’s Digest" نشره يف ما بعد، حتت عنوان 
"الطفل الذي يبصر خارج املعتاد". والطفل املذكور يف النص هو 
"كالفني ستانلي" (Calvin Stanley). وكان كالفني طفال كسائر 
األطفال يقوم بكل شـيء ما عدا اإلبصـار، فهو يقود الدّراجة 
ويلعب البيْسـبول ويذهب إىل املدرسة. والسؤال املطروح هنا: 

"كيف يستطيع القيام بكل ذلك؟". 
تقول الة إن سـر النجاح يف ذلك هو التوجيه الذي تلقاه 
من األّم، ونظرة الطفل إىل األحداث وفق هذا اإلطار الذي تعلمه؛ 
إذ ملا سـأل كالفني أمه عن سبب العمى، أجابته بأنه ولد هكذا، 
وال ذنب ألحد يف ذلك. وملا سـأل: "ملاذا أنا بالذات؟" قالت: 
"ال أعلم ملاذا يا كالفني، ولعل هناك ُخّطًة خاصًة بك". مث أخذت 
ابنها وأجلسـته أمامها وأردفت قائلة: "يا كالفني أنت ال تبصر، 
وتستعمل يديك بدل عينيك، وال تنَس أْن ليس هناك شيء تعجز 
القيام به". وحزن االبن ملّا شـعر بأنه سوف لن يرى أمه. فقالت 
له األم: "يا كالفني إنك تستطيع رؤية وجهي بيَديك ومن خالل 
مساع صويت. وبذلك تستطيع أن حتّدث الناس عين أكثر من بعض 
الذين يستعملون عيوم". وجنح كالفني يف مباشرة العاَلم املرئي 
بفضل اإلميان والثقة. وبدأ خيّطط يف العاشـرة من عمره ليكون 
مْربجما إعالميا يف املستقبل ويبتكر برناجما للعميان يف يوم من األيام. 

والنجاح من هذا القبيل ليس حكرا على كالفني، إذ كل من 
له مبادئ أساسية ودعائم إسناد صلبة يستطيع حتويل وجهة نظره 
لألحداث إىل أمور إجيابية، وميكنه الوصول إىل مثل هذه النتائج يف 
كل وقت. وهكذا تتوفر للناس بدائل وخيارات أخرى وسبل حّل 
جديدة يف أحلك الظروف. ومهما تكن السحب كثيفة يف السماء 
فإن من ورائها مشًسا طالعة. وأهم شيء هنا هو التطلع لرؤية تلك 
رة  الفوائد العظيمة من وراء األحداث اليت تبدو سّيئة وكريهة ومعكِّ
للحياة. ورغم وجود سـبل عديدة لفهم األحداث وتقييمها، إال 
أننا منيل دائما إىل تأطريها وفق فهمنا املسبق هلا. وإذا استطعنا تغيري 
طريقة فهمنا لألحداث فإننا سـوف جند بدائل أكثر يف حياتنا. 

النظرة األوىل قد تكون مضلِّلة
التاريخ مليء بَنجاحات كبرية أعقبت أحداثا كانت تبدو سيئة يف 
أول األمر. ومن بينها معاهدة احلديبية اليت كانت مسرحا لصرخة 
أيب جندل  احلزينة. وقد عّذبه أبوه أسوأ تعذيب بسبب إسالمه، 
مما جعله يهرب يف أول فرصة من املكان الذي سجن فيه ويرجع إىل 
الرسول ، وذلك يف وقت كان الرسول  بصدد صياغة اتفاقية 

صلح مع ممثل املشركني سهيل بن عمرو والد أيب جندل. 
وكانت االتفاقية تنص علـى أن الالجئ من املدينة إىل مكة 
ال ُيسلم للمسلني، ويف املقابل فالالجئ من مكة إىل املدينة ُيسلم 
ملشركي مكة ولو كان مسـلًما. وكانت االتفاقية قد اكتملت 
صياغتها ومل يتم التوقيع عليها بعد. "فبينا رسـول اهللا  يكُتب 
الكتـاب إذ جاءه أبو جندل بن سـهيل بن عمرو يف احلديد قد 
  وقد كان أصحاب رسـول اهللا . انفلت إىل رسـول اهللا
خرجوا وهم ال يشّكون يف الفتح لرؤيا رآها رسول اهللا ، فلما 
رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما حتمل رسـول اهللا  على 
نفسه دخل الناَس من ذلك أمٌر عظيٌم حىت كادوا يهلكون. فلما 
رأى سـهيل أبا جندل، قام إليه فضرب وجهه مث قال: يا حممد 
ت القضية بيين وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت.  قـد ُلجَّ
فقام إليه فأخذ بتلبيبه. فصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معاشر 
املسلمني! أترّدونين إىل أهل الشرك فيفتنوين يف ديين؟ فزاد الناُس 
شرا إىل ما م. فقال رسول اهللا : يا أبا جندل اْصرب واحتسب 
فإن اهللا  جاعل لك وملن معك من املستضعفني فرجا وخمرجا، 
إنا قد عقدنا بيننا وبني القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا 

عليه عهدا وإنا لن نغدر م" (رواه اإلمام أمحد يف املسند).
لقد وقع هذا احلدث بعد مضي سـت سـنوات على هجرة 
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املسـلمني من مكة إىل املدينة؛ حيث توّجه املسلمون إىل مكة يف 
شـوق لرؤيتها وللطواف بالكعبة، ونزلوا مبكان يطلق عليه اسم 
"احلديبية". وكان املشركون ال يريدون جميء املسلمني إىل مكة، 
ومت االتصال بينهما عرب إرسـال الرسل حىت وقعت اتفاقية صلح 

احلديبية، فعاد الرسول  مع أصحابه إىل املدينة.
وبدأ املسلمون عقب صلح احلديبية مباشرة وعلى رأسهم أبو 
 . يفرون من مكة طالبني اللجوء إىل جوار الرسـول  بصري
فقدم املدينَة أبو بصري (رجل من قريش) وهو مسلم، فأرسلوا يف 
طلبه رجلْين فقالوا: "العهد الذي جعلت لنا!" فدفعه رسـول اهللا 
 إىل الرجلني. فخرجا به حىت بلغا ذا احلليفة فنـزلوا يأكلون 
من متر هلـم، فتمكن أبو بصري من أحدهم فضربه حىت برد، وفّر 
اآلخـر. فجاء أبو بصري فقال: يا نيب اهللا، قد واهللا أوىف اهللا ذمتك 
قد رددتين إليهم مث أجناين اهللا منهم. قال النيب : وْيُلّمه مسـعر 
حـرب لو كان له أحد! فلما مسع ذلك عرف أنه سـريده إليهم 
فخرج حىت أتى "سـيف البحر". وانفلـت منهم أبو جندل بن 
سـهيل، فلحق بأيب بصري، فجعل ال خيـرج من قريش رجل قد 
أسـلم إال حلق بأيب بصري حىت اجتمعت منهم عصابة. فواهللا ما 
يسـمعون ِبِعري خرجت لقريش إىل الشام إال عرضوا هلا فقتلوهم 
وأخذوا أمواهلم. فأرسلْت قريش إىل النيب  تناشده باهللا والرحم 
ملّا أرسل من أتاه فهو آمن. فأرسل النيب  إليهم فأنزل اهللا تعاىل 
َة ِمْن  ﴿َوُهَو الَِّذي َكـفَّ أَْيِدَيُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعْنُهْم ِبَبْطِن َمكَّ

َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم﴾(الفتح:٢٤)
وكانت تبدو معاهدة احلديبيـة يف أول وهلة وكأا يف غري 
صاحل املسلمني، ولكن مبقتضى االتفاقية اليت ألزمت الطرفني بعدم 
احملاربة طوال عشـر سنوات، أرجعت السـيوف إىل أغمادها، 
فتوفرت فرص االتصال واالحتكاك بني املسـلمني واملشركني. 
وكانت مناسبة ساحنة لالنطالق يف فتح القلوب والعقول، حيث 
تعّرف خالهلا مشـركو قريش على املسـلمني عن قرب، ورأوا 
صدقهم واستقامتهم وعرفوا مجال اإلسالم. كما أن شخصيات 
كبرية مثل "خالد بن الوليد" الذي أىب أن ُيهزم بالسيف و"عمرو 
بن العاص" الداهية السياسـي دخلوا يف صـف القرآن اجلّذاب 
طوع أنفسهم. وخالل َسَنتني فقط من إبرام االتفاقية، بلغ معتنقو 
اإلسالم أعدادا أكرب ممن أسلم خالل ما يقارب عشرين سنة، أي 
منذ بعثة الرسـول  إىل وقت إبرام هذه االتفاقية. ونالحظ هنا 
فطنة نبوية تتجاوز وجهات النظر البشـرية. كان الرسول  قد 
رأى فوائد مستقبلية عند إبرام هذه االتفاقية، وانتهز مجيع الفرص 

خطوة تلو أخرى ليبّلغ رسالته إىل أكرب عدد من الناس.

وجهة النظر يف احلياة اليومية 
إن من ميعن النظر فيما تعرض له من األحداث يف املاضي ويسعى 
إىل الكشف عن أسـباا احلقيقية يعثر على نتائج مذهلة، حيث 
يكتشـف أّن ِمن وراء تلك األحداث تنبيهـا أو إنذارا أو حتذيرا 
له. وإذا واجهنا صعوبات حتـول بيننا وبني ما نرغب فيه ونصّر 
عليه، فإن علينا الترّيث آنذاك للكشـف عن نوايانا احلقيقية؛ هل 
سـنظلم اآلخرين إذا حصلنا على ذلك الشيء؟ وهل نلتزم العدل 
يف استعمال قدراتنا وإمكانياتنا؟ وهل لنا آمال سيئة؟ هل حنتاج إىل 
كفاءة أكرب لوظائف أهّم؟ وهل هناك نقص يف شخصّياتنا؟... ذه 
األسئلة وغريها نستطيع حل املعاين الكامنة يف أعماق األحداث.

ولنؤطر هـذا احلدث الذي قد يصادفنـا يف حياتنا اليومية؛ 
غضب منكـم صاحب العمـل فعاتبكم. ماذا سـتفعلون؟ إذ 
بإمكانكم محل ذلك على وجه إجيايب أو سـليب. وإذا نظرمت إىل 
هذا احلدث من زاوية سلبية، فإنكم ستشعرون باحلزن والغضب 
من صاحب العمل ورمبا يطري نومكم. وتفكريكم السـليب هذا 
سيولد نتائج سلبية. أما إذا كانت نظرتكم إجيابية فإنكم ستسعون 
إىل مراجعة وضعكم بالقول: "كان باإلمكان أن يطردين صاحب 
العمل فورا، وأكون عاطال عن العمل.. وهذا األمر أحسـن من 
ذاك. وهـو يهتم يب. وكل بين آدم خّطاء". وبذلك نتعلم كيفية 
احلوار النفسي وأسلوب اخلطاب مع اآلخرين، وكيفية النظرة إىل 

األحداث، وهذا مهم جدا.
وإذا كنـا ال منلك فّن تأطري األحداث والنظرة إليها من زوايا 
خمتلفة، فإننا سـوف نراها من حيث يراها اآلخرون. وهل ِقطاُع 
اإلشـهار سـوى تأطري ملدى فهم اجلمهور لألحـداث وإعادة 
صياغتها من جديـد؟ وإذا مل نقم حنن بتأطـري تلك األحداث 
م إلينا؟! يستخدم العاملون يف  بأنفسـنا فهل سـنرى غري ما ُيقدَّ
جمال وسائل اإلعالم قوة التأطري بشكل جيد. ولنفكر يف الوقائع 
االجتماعية اليت نلتقط معانيها كما تقدمها إلينا وسـائل اإلعالم 
دون أن ندرك الصورة احلقيقية يف جّلها. ومن سيتفطن إىل وجود 
خـداع أو خطة مغرضة عندما يوضع احلـدث الربيء يف إطار 
بشع؟ اللهم إال إذا كانت لدينا ركائز قوية نستند إليها عند تأطري 
األحداث وعند النظر إليها من زوايا خمتلفة، وذلك عرب التساؤل 
مع أنفسنا وعرب التفكري السليم. وآنذاك ميكننا التفطن إىل الوجه 

احلقيقي لتلك األحداث. 
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العبادة، هي عنوان اجلمال يف اإلسـالم، وشعار 
احملبـة. وإذا أحـب اهللا اإلنسـان خاطبه بلفظ 
"عبدي" أو "عبادي".. فنسـبه إليه تعاىل نسبة 

خصوص وإضافة.
والعبودية دالة على خضوع وانقياد، يف غري سخط وال إكراه، 
. ومن هنا مل تكن األعمال لترتقي  ولكنـه خضوع احملب الرَِّضيِّ
إىل مستوى العبادة حقيقة إال إذا أّداها العبد برضاه.. ولو كانت 
هذه األعمال من أركان اإلسالم، من صالة وصيام وزكاة وحج. 
َم السلطان  وقد ذكر العلماء أن الغين إذا امتنع عن أداء الزكاة، فَقوَّ
عليه ماله وانتـزع منه مقاديرها وصرفها يف وجوهها، فإن ذلك 
يسقط عنه حقوق املستحقني، وال يكلف بإعادة إخراجها بعد، 
ولكنه ال يسقط عنه حق اهللا؛ ألن حق اهللا يف العمل إمنا هو الشعور 
بالتعبـد. وهو معىن الرضى واحملبة الذي ُيخالط قلب العامل عند 
الدخول يف عمله. ومن هنا كانت حقيقة العبادة شعورا وجدانيا 
قبـل أن تكون أعماال مادية، وكانت إحساسـا حبب من يوجه 
إليه العمل وهو اهللا تعـاىل، ال "ضريبة" يؤديها املرء وهو كاره. 

رغبة ال رهبة
إن العبـادة "رغبـة" قبل أن تكـون "رهبة"، ﴿َال ِإْكـَراَه ِفي 
يِن﴾(البقـرة:٢٥٦)؛ أما "اخلوف" املذكور مع "الرجاء" يف سياق  الدِّ
التعبد فله مدلول آخر. ومن هنا كان وصف اإلنسان بأنه "عبد" 
مـن أحب األمساء والصفات اإلميانية إىل اهللا، ومن أحسـنها يف 
تسـمية اإلنسـان، كما ورد يف قول الرسـول : "إن أحب 
أمسائكم عند اهللا: عبد اهللا، وعبد الرمحن"(رواه مسـلم)؛ وذلك ألن 
هذين االمسني فيهما نسبة العبد إىل اسم اجلاللة "اهللا"، وإىل أعظم 
صفـة هللا  "الرمحن": ﴿ُقِل اْدُعوا اهللاَ َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيًّا َما 
َتْدُعوا َفَلُه اَألْسـَماُء اْلُحْسَنى﴾(اإلسراء:١١٠). ويف ذلك ما فيه من 

شرف االنتساب التعبدي هللا الواحد القهار. 
وذا املعىن اسُتْعِمَل مصطلح "االنتساب اإلمياين" أو "التعبدي" 
يف الفكر اإلسالمي؛ للداللة على خصوص استناد العبد إىل اهللا يف 

كل أمره، وما جيده يف ذلك من أذواق ومجال.
ولعل األسـتاذ بديع الزمان النورسـي -رمحه اهللا- هو أول 
من اسـتعمله ذا الوضوح االصطالحي، يف سياق جتديد الفكر 
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التربوي اإلسالمي؛ إْذ َكَشَف النقاب بقوة عن مشاهده اجلميلة، 
فرسم بذلك لوحة وجدانية خالدة، كلما طالعَت أنواَرها َتَدفََّقْت 
باألسرار. ذلك أن املسـلم عند النورسي مل يعد -باعتباره عبدا 
هللا- جمرَد اْسٍم َعَلٍم يناَدى، أي: "عبد اهللا" أو "عبد الرمحن"، وإمنا 
؛  هو صاحب وظيفة مسـتنبطة من التفكر اخلفي، والتدبر اْلَمِليِّ
لطبيعـة العالقة بني املضاف واملضاف إليه، يف اسـم "عبد اهللا" 
الذي هو اسم وظيفي -ال َعَلِمي- لكل مسلم حق. إن اإلضافة 
النحوية هلا داللة عظيمة، على مسـتوى املعاين بالقصد البالغي 
واإلميـاين معا؛ أعين من حيث إـا تفيد اختصاص املضاف إليه 
باملضاف، وتفرده به، على سـبيل "االمتالك". وكذا اختصاص 

املضاف باملضاف إليه، على سبيل "االستناد" و"االنتماء".

عالقة النسيب باملطلق
وهنا تكمن خطورة املصطلح "االنتسـاب"؛ ألنه تصوير لعالقة 
املطلق بالنسيب وما يكتسبه هذا من ذاك. فعالوة على دقة العالقة 
بني مفهومني ال جيمعهما يف املنطـق إال معىن التضاد؛ بينما مها 
هنا يلتقيان يف املعىن اإلسـالمي، يف التناسب اجلميل املستفاد من 
عالقة العبادة، وما حتمله من ظـالل روحية هادئة. عالوة على 
ذلـك كله فإن املصطلح املدروس يصور بأدّق ما يكون التصوير 
الرقي اإلنساين، يف مدارج اإلميان، حىت يكون أهال ملقام العطف 

الرباين والتضييف الرمحاين.
وإين ألحسـب أن جتديد التدين يف اتمع اإلسالمي، لو أنه 
سعى هذا املسعى القائم على حتقيق معىن "العبودية"، حيث كانت 
اإلضافة فيها إىل الرمحن نقطة اسـتناد؛ لكان له اليوم شأن آخر؛ 
إذ مينـح العبد معىن القوة واملنعة واحلياة، كما يف قوله تعاىل ﴿ِإنَّ 
ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكَفى ِبَربَِّك َوِكيًال﴾(اإلسراء:٦٥). 
فـ"يـاء" الضمري (املضاف إليه) الدال على الذات اإلهلية، خيص 
املضاف (عباد) خبصوص "االنتساب" الذي يكتسب منه "العبد" 
شرف النسبة إىل امللك العظيم رب السموات واألرض. فذلك ما 
عّبر عنه األسـتاذ النورسي بـ"االنتساب اإلمياين"، كما يف قوله 
خياطب املؤمن: "إنك تنتسب وية االنتساب اإلمياين إىل سلطان 

عظيم ذي قدرة مطلقة".(١)

االنتسابية
ـَر رمحه اهللا ِسـرَّ بدء األعمال كلها يف اإلسالم  وذا املعىن فسَّ
بـ"بسم اهللا الرمحن الرحيم". يقول: "إن الذي يتحرك ويسكن، 
ويصبح وميشـي ذه الكلمة "بسم اهللا" كمن اخنرط يف اجلندية، 
يتصرف باسـم الدولة، وال خياف أحدا، حيث إنه يتكلم باسم 

القانون، وباسم الدولة، فينجز األعمال ويثبت أمام كل شيء"(٢).. 
فهذا التشبيه البليغ مقصود للداللة على الطبيعة الوظيفية، للخدمة 
التعبدية اليت ا فقط ينال املسلم شرف االنتساب اإلمياين، ذلك 
أنه -كما يقول رمحه اهللا- "يرقى إىل مقام الضيف الكرمي يف هذا 
الكون، وإىل مقام املوظف املرموق فيه، رغم أنه ضئيل وصغري بل 
هو معدوم، وذلك بسـمّوه إىل مرتبة خطاب ﴿إِيَّاَك َنْعُبُد﴾ أي: 

انتسابه ملالك يوم الدين، ولسلطان األزل واألبد".(٣)
ومن هنا كان اإلمياُن اْلُمَبلُِّغ إىل مقام االنتساب اخنراًطا وظيفيًّا 
يف حركة اجلمال، حيث عمل النورسي على حتسيس طّالبه بالذوق 
االنتمائي لإلسـالم، وجتديد مفهوم الصفة اإلسالمية اليت أْبلْتها 

العادات االجتماعية، وطمسـتها الظلمات اإلحلادية الزاحفة.(٤)
مث إن الناظر يف النصوص الشرعية املتضمنة ملفهوم "االنتساب" 
يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، جيد أن هللا  يف مناداة اإلنسان 
وتسميته باعتبار "النسبة" ثالثة أحوال: األوىل أن ينسبه إىل ِجِبلَِّته 
وطبيعته اِخللقية، فيسـّميه "اإلنسان". والثانية أن ينسبه إىل أبيه؛ 
فيسّميه "ابن آدم" و"بين آدم". والثالثة أن ينسبه إليه تعاىل فيسّميه 
"عبدا"، أو "عبدي" أو "عبادي". ووحدها هذه النسـبة األخرية 
تكون يف سـياق احملبة اإلهلية العالية للعباد. فال يذكر اإلنسـان 
بوصفة عبدا إال للداللة على حب اهللا له؛ إذ العبودية حمبة متبادلة 

بني الرب األعلى واملخلوق األدىن. 

ملاذا "اإلنسان"؟
ولبيان تفرد وصف الناس "بالعباد" مبعاين احملبة والتقريب، نذكر 
خالصة مركزة عن كل من التسمية "باإلنسان"، واملناداة بـ"بين 
آدم": ففي األوىل يسمي اهللا اإلنسان "إنسانا" يف سياق االبتالء، 
وحتميله املسـؤولية واألمانة. وهي عبارة ذات وقع حيادي على 
نفس املتلقي والقارئ للقرآن. ولذلك كانت أوضح اآليات يف هذا 
َماَواِت َواَألْرِض  املعىن قول اهللا : ﴿إِنَّا َعَرْضَنا اَألَماَنَة َعَلى السَّ
َواْلِجَباِل َفَأَبْيَن َأْن َيْحِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمْنَها َوَحَمَلَها اِإلْنَساُن إِنَُّه َكاَن 
َظُلوًما َجُهوًال﴾(األحزاب:٧٢). فبقيت عبارة "اإلنسـان" يف القرآن 
حمملة ذه الداللة، ومشحونة ذا اإلحياء. إنه إذن صاحب أمانة؛ 
أمانة تكليف واستخالف. وال أمانة إال وهي تلقي على صاحبها 

تبعات كربى، أقّل ما فيها املتابعة واحملاسبة. 
ومن هنا كان بتحمله األمانة ظلوما لنفسـه، جهوال خبطورة 
ما حتمل وتقلد. فكان احلكم االبتدائي عليه باخلسران، ألنه راهن 
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على شـيء أكرب من حجمه؛ فال ينجو من حيث هو "إنسـان" 
إال على سـبيل االسـتثناء ﴿َواْلَعْصِر  ِإنَّ اِإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر 
اِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا   ِإالَّ الَِّذيـَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ْبِر﴾(العصر:١-٣). وهو استثناء ثقيل حيمل -بعد اإلميان والعمل  ِبالصَّ
الصاحل- شروطا ثقيلة: التواصي باحلق والتواصي بالصرب، وتلك 
هي خالصة األمانة. فاإلنسـان إذن خملـوق مغلول إىل التزامه، 
مرن بقضيته ﴿َوُكلَّ إِْنَسـاٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه 
َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمْنُشوًرا﴾(اإلسـراء:١٣)، ﴿أََيْحَسُب اِإلْنَساُن 
َأْن ُيْتَرَك ُسـًدى﴾(القيامة:٣٦). بل هو ملزم بالسري الدائم إىل ربه، 
سري تتخله املشاق والصعاب؛ ألنه يشق طريقا ختالف ما تشتهيه 
نفسه البشرية، من َدَعٍة وملذات دنيوية ورغبات حيوانية؛ ولذلك 
عـرب اهللا  عن هذا املعىن بـ"الكـدح"، ويف ذلك ما فيه من 
اإلحياء مبشقة السـري، ووعورة الطريق؛ قال سـبحانه﴿َيا أَيَُّها 

اِإلْنَساُن إِنََّك َكاِدٌح إَِلى َربَِّك َكْدًحا َفُمَالِقيِه﴾(االنشقاق:٦).
ومل يكن ابتالء اإلنسـان مهددا باخلسـران؛ إال ألنه ارتبط 
ابتالؤه هذا بطبيعته الطينية، اليت تشـده إىل األرض وإىل عالئق 
التراب، بينما غاية "ابتالئه" أن يرتقي إىل السماء. فأعظم به من 
امتحان عسـري، قال : ﴿إِنَّا َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج 
َنْبَتِليِه﴾(اإلنسـان:٢). فكانت اآليات مبسـاقاا تشري إىل أنه كلما 

ْت عليه طبيعته الطينية، استجاب ألهوائه وشهواته. اْنَقضَّ
ولذلك كانت لـه يف القرآن الكرمي -ذا االعتبار- صفات 
وأحوال كلها تدور حول هذا املعىن، يقول  ﴿َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ 
وا ِنْعَمَة اِهللا َال ُتْحُصوَها ِإنَّ اِإلْنَساَن َلَظُلوٌم  َما َسـَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعدُّ
َكفَّاٌر﴾(إبراهيم:٣٤).(٥) إـا إذن؛ صفات مرتبطة باخللق والطبيعة 
اجلبلية، ولذا كان التعبري عنها يف كثري من اآليات بلفظ ﴿َكاَن﴾ 
للداللة على الثبات واالستمرار كما يف التعبري ا عن صفات اهللا 
رِّ ُدَعاَءُه ِباْلَخْيِر   يف القرآن، وذلك حنو: ﴿َوَيْدُع اِإلْنَساُن ِبالشَّ

َوَكاَن اِإلْنَساُن َعُجوًال﴾(اإلسراء:١١).(٦)
هذا هو اإلنسان! تعبري ال يوحي باألنس والطمأنينة والسالم 

وإمنا يوحي بالتكليف واحلساب! 

التوصيف باآلدمية
وأما الثانيـة فهي نداء اهللا عباده بتعبري "بين آدم"، وهو قريب يف 
الداللة من لفظ "اإلنسان". بل إن بينهما تداخال واشتراكا؛ ألنه إذ 
  حييل على خصائص "اآلدمية". وآدم  ينسب إىل أبيه آدم

هو ذلك املخلوق من طني، املنفوخ فيه من روح رب العاملني. إال 
أن اإلحياء هنا ال يركز على جانب األمانة واملسؤولية والتكليف، 
بقـدر ما يركز على جانب واحد من ذلك كله؛ ظاهر على كل 
الصفات املضمرة يف "اآلدمية"، املشاركة للفظ "اإلنسان". وهذا 
الوصف الظاهر البارز يف النداء بـ"بين آدم" هو: ضعف العزمية 
والنسيان، وهو مأخوذ من قول اهللا : ﴿َوَلَقْد َعِهْدَنا إَِلى آَدَم 
ِمْن َقْبُل َفَنِسـَي َوَلْم َنِجْد َلُه َعْزًما﴾(طه:١١٥). ولذلك كان النداء 
بـ"بين آدم" داال على معىن التذكـري والتنبيه؛ إذ تعلق مبخلوق 
شأنه العام هو النسـيان وضعف العزمية. قال تعاىل مذكرا ﴿أََلْم 
ـيَْطاَن﴾(يس:٦٠). وهذا  َأْعَهْد إِلَْيُكْم َيا َبِني آَدَم َأْن َال َتْعُبُدوا الشَّ
العهد هو املذكور يف قوله تعاىل ﴿َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن 
يََّتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَْنُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى  ُظُهوِرِهْم ُذرِّ
َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ﴾(األعراف:١٧٢).
 وهو التنبيه الذي تكرر على سـبيل التحذير يف قوله تعاىل: 
ـيَْطاُن َكَما َأْخـَرَج أََبَوْيُكْم ِمَن  ﴿َيا َبِنـي آَدَم َال َيْفِتَننَُّكُم الشَّ
اْلَجنَِّة﴾(األعراف:٢٧). إنه تذكري لإلنسان بـ"آدميته" ﴿َكَما َأْخَرَج 

أََبَوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة﴾.
وكل ما عرب فيه بوصف الـ"آدمية" والنسبة إىل األب األول، 
ملحق ذا املعىن، ولو جاء يف سياق التكليف اجلزئي، فإنه حيمل 
يف داخله التنبيه إىل خاصية النسـيان، وضعف العزمية، والتحذير 
منها، كما يف قوله تعاىل: ﴿َيا َبِني آَدَم ِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ُرُسـٌل ِمْنُكْم 
وَن َعَلْيُكْم آَياِتي َفَمِن اتََّقـى َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال  َيُقصُّ
ُهْم َيْحَزُنوَن﴾(األعراف:٣٥). إنه تعبري حيمل يف داللته ذلك اإلحياء 
األول بالتذكري بالعهد؛ أن خترمـه العزائم الضعيفة، والتنبيه من 

الغفلة والنسيان أن حتاصره اآلدمية. 
وقد حتيل عبارة "ابن آدم" على معىن "اإلنسـان" من حيث 
هو خملوق على جبلة طينية شـرهة، وقد أسلفنا أنَّ بني العبارتني 
اشـتراكا. وعلى هذا ارى جرى كثري مـن األحاديث النبوية 
اليت تضمنت هذا التعبري "ابن آدم". وذلك حنو قوله : "لو كان 
البن آدم واد من مال البتغى إليه ثانيا! ولو كان له واديان البتغى 
هلما ثالثا! وال ميأل جوف ابن آدم إال التراب! ويتوب اهللا على من 
 ، تاب"(متفق عليه). وقوله : "إن ابن آدم إن أصابه َحرٌّ قال: َحسِّ
 " "(رواه اإلمام أمحد يف املسـند) وعبارة "َحسِّ وإن أصابه َبْرٌد قال: َحسِّ

اسم فعل مضارع مبعىن: "أتضّجر".
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وهذان احلديثان إمنا مها ترمجة ملا ورد يف القرآن عن "اإلنسان" 
يف مثل قوله تعاىل عن املعىن األول: ﴿ِإنَّ اِإلْنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد  َوإِنَُّه 

َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد  َوإِنَُّه ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد﴾(العاديات:٦-٨).(٧)

التوصيف بالعبدية
ويتفرد النداء اإلهلـي والتعبري القرآين بوصف الناس بـ"العباد"؛ 
للداللة على الرضى واحلب واإلشـفاق وكل املعاين الراجعة إىل 
صفـات اهللا الرمحن الرحيم الودود الغفور؛ وذلك ملا لإلنسـان 
بوصفـه "عبدا" عند اهللا من مقام وقـرب. وإمنا العبد: من انقاد 
قلبـه لربه رغبا ورهبا، وخضعت جوارحـه ملواله طاعة وحبا. 
وتلك هي الصفة اليت جاء الدين إلسـباغها على اإلنسان؛ فريقيه 
إىل أعلى منازل العبودية. وذلك أسـاس مقتضى شهادة "ال إله 
إال اهللا". فـكأن الدين كل الدين إمنا هو إعطاء صفة "عبد" هلذا 
املخلوق (اإلنسـان)، أو كما قال الشاطيب رمحه اهللا عن وظيفة 
الديـن املقاصدية، إمنا هي "إخراج املكلف عن داعية هواه؛ حىت 

يكون عبدا هللا اختيارا، كما هو عبد هللا اضطرارا".(٨)
مث إن وصف "عبد" أو "عباد"، ولو ورد جمردا عن اإلضافة، ال 
معىن له إال بتقدير اإلضافة. وهي النسبة إىل اهللا سبحانه؛ أي "عبد 
اهللا" و "عباد اهللا". وقد تأيت العبارة صرحية النسـبة واإلضافة إىل 
اهللا، وهذا فرق جوهري هام جدا، يف إطالق ألفاظ: "اإلنسان"، 
و"ابن آدم"، و"عبد اهللا"؛ إذ ينسـب يف األول إىل أصله اِخللقي 
اجلبلي، وينسب يف الثاين إىل أبيه، وما حتمله هذه النسبة من داللة 
على طبيعة "آدم"، بينما يتفرد التعبري األخري بنسـبته إىل "اهللا"، 

وكفى بذلك شرفا ورفعة ومجاال.
ولذلك كان وصف "العبودية" يف القرآن ال يرد إال يف سياق 
البشـارة واحملبة والرضى اإلهلي الكـرمي. وما مل يكن ظاهره من 
اآليات كذلك فهـو ملحق ذا األصل يف املعـىن؛ ألن الكلية 
االستقرائية إذا استقرت "كلية" رجع إليها كل جزئي، ولو بدا أنه 
شاذ عنها، كما هو مقرر يف األصول.(٩) وأوضح مثال لذلك قوله 
اِع  تعاىل: ﴿َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ِإَذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن﴾(البقرة:١٨٦).

إن هـذه اآلية الكرمية هي عنوان حمبة الرب لعباده يف القرآن 
الكرمي.. إا شالل الواردات اخلفي، اهلامي بالرمحة واملغفرة على 
قلوب عباده التائبني، الطارقني بـاب اهللا، فقراء حمتاجني! ولقد 
التقط األستاذ سيد قطب رمحه اهللا منها لطائف من َرْوح اهللا فقال: 

"إضافة العباد إليه، والرد املباشر عليهم منه.. مل يقل: "فقل هلم إين 
قريب".. إمنا توىل بذاته العلية اجلواب على عباده مبجرد السؤال: 
قريب!(…) إا آية عجيبة.. آية تسكب يف قلب املؤمن النداوة 
احللوة والود املؤنس، والرضى املطمئن، والثقة واليقني.. ويعيش منها 
املؤمن يف جناب رضي، وقرىب ندية، ومالذ أمني وقرار مكني".(١٠)

ذلك أن الطريقة الغالبة يف السؤال واجلواب يف القرآن -كما 
قرره علماء القرآن- أن جييب اهللا  على أسـئلة الناس بقوله 
تعاىل لنبّيه حممد : ﴿ُقْل﴾؛ إمعانا يف ترسـيخ نبوته، ورسالته 
إىل الناس، معّلما ومرّبيا ورسوال. وتلك خالصة "عقيدة االتباع" 
يف شهادة "أن حممدا رسول اهللا"، وهو أغلب أسلوب القرآن يف 
هذا الشأن. وذلك حنو قوله تعاىل: ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن اَألِهلَِّة ُقْل ِهَي 
﴾(البقرة:١٨٩)، وقوله :﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعِن  َمَواِقيُت لِلنَّاِس َواْلَحجِّ

اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى﴾ (البقرة:٢٢٢) وحنو ذلك كثري جدا.(١١)
وإمنا املهم عندنا هنا أن خلو هذه اآلية ﴿َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي 
َعنِّي﴾ مـن لفظ "ُقْل"، يدل على خصوص السـؤال اآليت من 
"العباد"؛ ذلك أم هنا يسـألون عـن "معبودهم" ال عن كيف 
يعملون يف أمور الدين! إذ إن قضايا الشريعة واألحكام هي شأُن 
الرسـول اْلُمَعلِّم، الذي ُبِعَث ليعّلم الناس كيف يعبدون اهللا. أما 
هؤالء فإم اآلن يسـألون عن اهللا ذاته سـبحانه، ال عن كيف 
يعبدونه! يسألون عن باب معرفته ورضاه! إنه سؤال حمبة وشوق 
ووجـدان؛ فهو مثل ذلك الذي قـال اهللا تعاىل فيه، يف احلديث 

القدسي: "ذلك بيين وبني عبدي.. ولعبدي ما سأل!"(رواه مسلم)
إذن فالقضية "عبادة"، والعبادة وجدان، ال تصح إال إذا خَلْت 
من كل شـريك، ولو كان نبّيا! والدين إمنا هو إخالص القلب 
هللا وحده. وهؤالء إمنا سـألوا عن مثل هذا، فال موضع لـ "ُقْل" 
هذه؛ يف هذا السـياق! فاعبد ربك جتده أمامك بال واسطة، وال 
اِع  حجاب حيجبه عن قلبك احملب املشـوق! ﴿ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ِإَذا َدَعـاِن﴾.. إنه جييبك أيها العبُد الداعي ربََّك تضرعا وخفية، 
وإمنا "الدعاء هو العبادة"(١٢) كما قال النيب .. هكذا على سبيل 

االستغراق والشمول. وال عبادة حقة إال خالصة هللا..

العبدية تشريف وحتبيب
فغالب اخلطـاب إذن للعباد -بوصفهم عبادا- تبشـري وحتبيب 
مشـوق للقلوب إىل ديار احلبيب. قال  يف سـياق التبشري: 
ُر اهللاُ  ْر ِعَباِد﴾(الزمـر:١٧) وقال سـبحانه: ﴿َذِلَك الَِّذي ُيَبشِّ ﴿َفَبشِّ
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ِعَباَدُه﴾(الشـورى:٢٣). وإمنا يتـوب اهللا  على "العباد"، إذ هم 
األحبـة الذين يتجاوز الرب الكرمي عن سـيئام مهما كثرت؛ 
ما داموا هم "العباد" الذين ذلوا هللا وخضعوا له. قال سـبحانه: 
يَِّئاِت َوَيْعَلُم َما  ﴿َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السَّ

َتْفَعُلوَن﴾(الشورى:٢٥). 
وتوبة "العبد" حلظة فرح عند اهللا سـبحانه، فرح يليق جبمال 
وجهه، وجالل سـلطانه تعاىل. وقد بيَّنه احلديث القدسي بيانا 
مجيال، فيه من معاين الشوق والقرب والتقرب، والتقريب املتبادل 
بـني العبد وربه؛ ما ميأل القلب ببهجة السـرور واالحتفال. إنه 
مجال الرب الذي يبادل "عبده" -وإمنا هو عبده- حببه ُحبًّا أكرم 
وأعظم، وبتقربه تقريبا أشـرف وأحلم. فعن أيب هريرة  عن 
رسول اهللا  أنه قال: "قال اهللا : أنا عند ظّن عبدي يب، وأنا 
معه حيث يذكرين. واِهللا َهللاُ أْفـَرُح بتوبة عبده ِمن أحدكم جيد 

ضالَّته يف الفالة!"(رواه مسلم).
ومن أروع التعابري القرآنية يف هذا السياق، آية تتدفق كلماا 
بل حروفها بَكوثر احملبة اإلهلي الفياض مجاًال يغمر قلوب كل من 
ّمساهم الرمحن "عبادي". ولو كانوا حديثي عهد بالضالل البعيد، 
والّتيه الرهيب، وشّردوا بعيدا يف ظلمات اآلثام والذنوب! مث جاؤوا 
ُفقراء يطرقون الباب، وما بأيديهم من حسـنات إال هذه التوبة 
النصوح.. قال : ﴿ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسـَرُفوا َعَلى أَْنُفِسِهْم 
ُنوَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر  َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا ِإنَّ اهللاَ َيْغِفُر الذُّ
الرَِّحيُم﴾(الزمـر:٥٣). فعالَم ييأس "العبد" أو يقنط؟! وها اهللا تعاىل 
يغفر الذنوب مجيعا.. نعم مجيعا! أأنت الذي جئت تطرق باب اهللا 
تائبا؟ إذن، أنت آمن إن شـاء اهللا؛ ال ُتخفك أهوال الذنوب اليت 
جترها وراءك، ما دمت قد جئت يف الوقت املناسـب.. ودخلت 
إىل حضرة الرمحـة اإلهلية من باب االنتسـاب إىل اهللا "عبدا".

نعـم، إن "العبـاد" -وهم عباد السـالم- ينعمون عند اهللا 
باألمن والطمأنينة والسـالم، سـكينة متأل الوجدان شـوقا إىل 
لقـاء اهللا. قال : ﴿َيا ِعَباِد َال َخْوٌف َعَلْيُكـُم اْلَيْوَم َوَال أَْنُتْم 
َتْحَزُنوَن﴾(الزخـرف:٦٨). إم اآلمنون احملمّيون جبواره احلصني يف 
الدنيا واآلخرة ﴿أَلَْيَس اهللاُ ِبَكاٍف َعْبَدُه﴾(الزمر:٣٦).. بلى! وإّن من 
كفاه اهللا محاية وحفظا هلو اآلمن حقا؛ فما له وللخوف أو القلق 
والضياع؟ ولذلك فقد توعد إبليس اللعني أن ُيِضلَّ الناَس، ويّتخذ 
منهم نصيبا مفروضـا، فقال له اهللا تعاىل: ﴿ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك 

َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن َوَكَفى ِبَربَِّك َوِكيًال﴾(اإلسراء:٦٥).

فلك احلمد إهلي!.. لك احلمد؛ إذ أكرمت "عبادك" باحلفظ 
اجلليل، والستر اجلميل...

وإن للستر مجال القرب، والتناجي الودود مع الرب الكرمي. 
أخـرب النيب املصطفى  يف احلديث القدسـي، حمدثا عن جتلي 
الرمحن لعبده يوم القيامة، جتليا يليق بكماله.. كان ذلك يف حديث 
النجوى، وما أدراك ما النجوى! فعن صفوان بن ُمحرز قال: "قال 
رجٌل البن عمر: كيف مسعَت رسول اهللا  يقول يف النجوى؟ 
قال: مسعته يقول: ُيْدَنى املؤمُن يوم القيامة من ربه ؛ حىت يضع 
عليه َكَنَفُه(١٣) فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: َأْي رب 
أعرف. قال: فإين قد سـترا عليك يف الدنيا، وإين أغفرها لك 
اليوم، َفُيْعَطى صحيفَة حسناته. وأما الكفار واملنافقون فيناَدى م 
على رؤوس اخلالئق: "هؤالء الذين كذبوا على رم!"(متفق عليه).
َوْي..! وما أفضل من أن يكون املرء مشموال بوصف "عباد 
اهللا" و"عباد الرمحن"؟! أال إا أوصاف احملبني يف الدنيا ويف اجلنة 
ًعا  معا؟! فهم هنا يسـلكون إىل اهللا مبسـالك عباد الرمحن، ُخشَّ
هللا، حلماء، كرماء.. َيْسـُروَن بالليل ويسربون بالنهار، مع قافلة 
العّبـاد، على طريق اخلضرة والنور، علـى أثر األنبياء األصفياء، 
بعيدا عن مسـتنقعات اجلهل باهللا، واخلـوض يف دخان احلرائق 
املشتعلة بأسواق الفسـاد: ﴿َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَلى 
اَألْرِض َهْوًنـا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َسـَالًما  َوالَِّذيَن 
ًدا َوِقَياًما﴾(الفرقان:٦٣-٦٤).. إىل آخر السورة.  َيِبيُتوَن ِلَربِِّهْم ُسـجَّ
ولآليات بعدها انسـياب املاء املشع برضاء اهللا، وعطائه الغيداق 
من كمـاالت الصفات. كماالت تغـري القلب مبواجيد ذات 
أشـواق، وكؤوس ذات أذواق. ال يغنيـك بذوقها حق الذوق 

كأسا كأسا غري املصحف الكرمي. 
قال احلبيب املصطفى  ناثرا من كالم اهللا العلي سىن قدسيا: 
"قال اهللا تعاىل: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني ولعبدي ما 
سأل.. فإذا قال العبد: ﴿اَْلَحْمُد ِهللاِ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ﴾، قال اهللا تعاىل: 
ِمحدين عبدي!. وإذا قال: ﴿اَلرَّْحَمِن الرَِّحيِم﴾، قال اهللا تعاىل: أثىن 
يِن﴾؛ قال اهللا تعاىل: ّجمدين  علّي عبدي!. وإذا قال: ﴿َماِلِك َيْوِم الدِّ
عبدي. فإذا قال: ﴿إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعنيُ﴾، قال: هذا بيين وبني 
  َراَط اْلُمْسَتِقيَم عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: ﴿ِاْهِدَنا الصِّ
الِّنيَ﴾،  ِصَراَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّ

قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل" (رواه مسلم). 
فأّي كـرم هذا، وأي نعماء؟ وأي فيـض هذا وأي عطاء؟ 



السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧ ٦٢

فمن يأنف أن يكون "عبدا" هللا إذن؛ إال عدمي الذوق متخشـب 
اإلحساس؟! "هذا بيين وبني عبدي.. ولعبدي ما سأل" أتسمع؟ إنه 
خياطبك: "عبدي!" فأنتما هناك يصل "بينكما" وّد التناجي: "بيين 
وبني عبدي"! إنه ُوّد خفي، إنه بينكما.. تذوقه أنت وحدك، هناك 
ين، املوصول بواردات السماء؛ حيث التجلي  يف حمراب التعبد السَّ
اجلليل يفيض عليك بالنجوى، مجاال وسالما... فهنيئا لك يا عبد! 
وما مسى اهللا أنبياءه األصفياء -وهم خري العباد- إال "ِعبادا".. 
فذلك كمال رضاه تعاىل عليهم: شـرف نسبتهم إليه سبحانه. 
ومـا كان منه ذلك إال يف سـياق الرضى الواسـع البديع. قال 
تعاىل يف شأن حممد  سـيد العابدين: ﴿ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 
ِذي أَْنَزَل َعَلى  ِبَعْبـِدِه لَْيًال﴾(اإلسـراء:١)، وقال: ﴿اْلَحْمُد ِهللاِ الـَّ
َعْبـِدِه اْلِكَتاَب﴾(الكهف:١)، وكذا قولـه: ﴿َفَأْوَحى إَِلى َعْبِدِه َما 

َأْوَحى﴾(النجم:١٠).
وقد مدح اهللا األنبياء السـابقني فوصفهم بصفة العبودية له. 

قال سبحانه: ﴿َواْذُكْر ِعَباَدَنا إْبَراِهيَم َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب﴾.(١٤)
بل إن العبودية كانت -قبل ذلك وبعده- من أرقى مقامات 
املالئكة؛ قـال تعاىل ُيَجهُِّل الكفاَر اْلُمْفَتِئِتنيَ على اهللا: ﴿َوَجَعُلوا 

اْلَمَالِئَكَة الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّْحَمِن إَِناًثا﴾(الزخرف:١٩).

األمن والسالم لعباد اهللا
"العباد" إذن؛ هم اآلمنون الساملون بإذن اهللا.. هم الذين ال خوف 
عليهـم وال هم حيزنون. وما ذكر اخلوف يف شـأم إال لنكتة 
خاصـة، كما يف قوله تعاىل: ﴿َذِلَك ُيَخوُِّف اهللاُ ِبِه ِعَباَدُه َيا ِعَباِد 
َفاتَُّقوِن﴾(الزمر:١٦). فمثل هذا إمنا هو ختويف حمبة ال ختويف بغض 
وغضب.. واهللا  أرحم بعباده من األم؛ إذ حتنو بثديها الثر على 
رضيعها. إن اهللا  قد قرر مبدأ ثابتا قبل ذلك، فقال سـبحانه: 

﴿َواهللاُ َرُءوٌف ِباْلِعَباِد﴾(البقرة:٢٠٧).
ويا لروعة التعبري القرآين! إذ يفصل هذا املعىن الذي هو واقع 
منه تعاىل بقصد "التخويف" التربوي، إْذ يكشف اهللا تعاىل فيه عن 
مجال من سر احلب اإلهلي عجيب.. مجاٍل يضرب بأنواره الباهرة 
يف أعمـاق الوجدان؛ فيبهر القلوب، وخيطـف العواطف! قال 
سبحانه ﴿َيا َحْسَرًة َعَلى اْلِعَباِد َما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ َكاُنوا ِبِه 
َيْسَتْهِزُئوَن﴾(يس:٣٠). يا سالم! نعم، صحيح أن اهللا تعاىل -كما 
تنقل تفاسـري السلف- ال يتحّسر! وإمنا يصور سبحانه بأسلوب 
جّذاب أّخاذ ما يقع بقلب العبد املؤمن من أسـى وحسـرة؛ إذ 

يشاهد مآل الكفار ومصريهم البئيس التعيس، وما فرطوا فيه من 
النعيم املقيم واخلري العميم، مما ال ميلك معه اإلنسـان إال احلسرة 
واألسى.(١٥) َبْيَد أن العبارة داّلة أيضا على منتهى الرمحة يف خطاب 
اهللا لعباده ولو كانوا كافرين. وأي قلب ال يتحسر إذ يدرك هذه 
احلقيقة الرهيبة؟! هؤالء الناس الذين يتسابقون سراعا حنو هاوية 
اجلحيم، يلقون بأنفسهم يف غياباا تباعا. ﴿َيا َحْسَرًة﴾ والتعبري 
بـ"احلسرة" ال يكون إال يف سـياق األسى على فوت حمبوب، 
-  أو ضيـاع مرغوب. ولذلك فهو دال علـى احملبة. واهللا
تنـّزه عن التحسـر- إذ ذكر ذلك مصورا عاطفة إميانية بشرية، 
ّمسى أولئك الكفار "عبادا"؛ ألن السـياق سياق حمبة وإشفاق. 
واألصل يف األمر الكوين أن اهللا تعاىل حيب الناس، كل الناس. وما 
كان يرضـى هلم ما وقعوا فيه من كفر وضالل، فهو الذي قال: 
﴿َوَال َيْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر﴾(الزمر:٧).. ولكن هم ظَلموا أنفسهم 
َمْت أَْيِديُكْم َوَأنَّ اهللاَ لَْيَس ِبَظالٍَّم  إْذ أغضبوا اهللا  ﴿َذِلَك ِبَما َقدَّ
لِْلَعِبيِد﴾(آل عمران:١٨٢).. أفال يستوجب األمر إذن أن تصرخ: ﴿َيا 
َحْسـَرًة َعَلى اْلِعَباِد﴾؟!.. كلمات يف قّمة البالغة ودّقة التعبري.. 

كلمات ذات إحياء لطيف ال ُيكشـف عن سـره إال ذوقا.. 

جامعة موالي إمسعيل، ورئيس الس العلمي بـ"مكناس" / املغرب.  (*)
اهلوامش

اللمعات لسعيد النوْرسي، ص ٣٨٨؛ وانظر: الشعاعات لسعيد النوْرسي، ص١٣.  (١)

الكلمات لسعيد النورسي، ص٦ – ٧؛ وانظر: اللمعات لسعيد النوْرسي،ص٢٧٨.  (٢)

الكلمات لسعيد النوْرسي، ٤٥/١.  (٣)

نقال عن كتابنا "مفاتح النور" بتصرف يسري. ص٢٧٩-٢٨٣.  (٤)

وانظر: النحل:٤؛ املعارج:١٩-٢١.  (٥)

وانظر: اإلسراء:٦٧، ١٠٠.  (٦)

ونظر: الفجر:١٩-٢٠؛ ملعارج:١٩-٢١.  (٧)

املوافقات للشاطيب، ١٦٨/٢.  (٨)

املوافقات للشاطيب، ٥٣/٢.  (٩)

يف ظالل القرآن للسيد قطب، ١٧٣/١.  (١٠)

وانظـر: البقـرة:٢١٥، ٢١٧، ٢١٩، ٢٢٠؛ األنفال:١؛ اإلسـراء:٨٥؛   (١١)

األحزاب:٦٣.
رواه اإلمام أمحد يف املسند، وابن أيب شيبة، والبخاري يف األدب املفرد.  (١٢)

قال ابن حجر: "َكَنَفُه: بفتح الكاف والنون، بعدها فاء، أي جانبه، والَكَنُف   (١٣)

ْتُر، وهو املراد هنا. واألول جماز يف حق اهللا تعاىل، كما يقال: فالن  أيضا: السِّ
يف كنف فالن؛ أي يف محايته وكالءته." فتح الباري البن حجر، ٤٨٨/١٠.

وانظر: سورة ص:٤٥، ٣٠، ١٧، ٤١، ٤٤؛ اإلسراء:٣.  (١٤)

وقيل أيضا: هو بيان ملا يقع بقلوب الناس من حسرة وندامة؛ مما فرطوا يف جنب   (١٥)

اهللا؛ فكفـروا وكذبوا! رواه الطربي عن جماهد وقتادة، وحنوه عن ابن عباس: 
جامع البيان: ٢،٣/٢٣. وهذا املعىن وذاك كالمها وارد عند الطربي والقرطيب 

وابن كثري يف تفسري اآلية من سورة يس.



األستاذ املّال بدر الدين التِّلُّوي

إليـك أشـكو رسـوَل اهللا أْزمايت
ـى لكل العاملـني وأنـ أنـت املَُرجَّ
إْذ أنت -ال ريب- أعلى اخللق منـزلًة
لـذاك كنَت ِختـاَم األنبيـاء وكا
معجـزًة بالقـرآن  اهللاُ  وخّصـك 
حىت رأيَتـه بالعيَنني َجـلَّ عن التَّـ
يا رمحـَة اهللا َمْن ِمْن نوره شـَرقْت
َمْن يل سـواُكُم َموًىل آخـًذا بيدي
وَمـْن يل غريُكُم يف النـاس ُينِقُذين
وقد أحـاط ِبَي الضـرُّ وِضقُت مبا
فُجْد بفضلـك يا خري األنـام وَأْد
واجعـل َحِميَّتك اَحلْمسـاَء حامَييت

فإنـين لـك ذو ُقرىب ألنــَي ِمن 
حاشاك أن َتحِرَم الراجي لفضلك ال
أنا ُعبيـدك حىت املوت يا سـندي
إن كنـُت غري حـرّي بدخول ِحما
ال ُيحصى َمْن جا ثقيال بالكبائر حىت
صلـى عليـك إلـُه العاملـني َصال
مْع آِلـَك الُغّر واألصحـاِب قاطبًة

املِلّمـات كل  يف  بـك  وألتجـي 
ــَت امللتجا هلـُم يف كل حاالِت
عنـد اإللـه وأحظاهـْم لُرْتبـاِت
ن ديُنـك احلـقُّ َنّسـاَخ الديانات
ُعظَمى وأسرى بك فوق السماوات
ـْشـبيه َمْع ُكربى آيـاٍت َجِليَّاِت
مشُس الوجـود علـى كل الربيات
عطًفـا وَيدفُع مـا يب ِمـْن بليَّات
مـن املـزالت َيهـدي للَمَبـّرات
قد مسـين اليوَم ذرعا ِمْن مصيبات
ركين َأَيـا خَري من ُيْرَجى ِلِشـّدات
يـا َمن أحـقُّ بأن حيمـي احلقيقات
الَبَسـاالت عبـاِس  عمِّـك  أوالد 
ِسـْيَما إذا كان مـن ذوي الَقرابات
يف بـاب كهفك ِقطمـُري الرَّجاءات
ك أنـت أحرى بـأن تعفـَو َزاليت
الكفـِر َأْسـَعفَتُه إْذ تـاب ِخلعاِت
بَعـّدات ُتحَصـى  وال  ُتعـدُّ  ال  ًة 
إليـك أشـكو رسـوَل اهللا َأْزمايت

٦٣السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧
(*) من كبار العلماء واملرّبني بتركيا.



السنة الثانية - العدد (٨) ٢٠٠٧ ٦٤

احلّب يف اهللا نعمة ال يقّدرها 
إّال من ختّللت أعماقه، وتعششت 
سـويداء فؤاده، تنعّمت سرائره بأزاهري 
روحانية مقّدسة، يتلمس رمحاا جبود ما جتود 

وهو يف نشـوة ذلك احلب يرجو مـن اهللا تعاىل أن به قرحيته، 
يوسـعه على أعضاء هذه اّلة وكاتبيها من خملصي هذه األمة.
ناجي شنوف / اجلزائر 

لقـد اطلعت علـى موقـع الة علـى االنترنـت فأعجبين 
مـا حتتويـه مـن مواضيع مهمـة، فلكـم جزيل الشـكر. 
منصور صاحل بن معمر / اجلزائر

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، 
وبعد، أتابـع بكل التقديـر واإلعزاز أعـداد إصداركم اجلاد 
املتميـز، واليت هي حبق منارة إسـالمية ثقافيـة فكرية ال غىن 
عنها للباحث أو للقارئ، حيـث أا متثل جبالء منهج االعتدال 
والوسـطية الذي ميثل فكرنا اإلسـالمي خري متثيل، فمعكم اهللا 
تعاىل، وإىل األمام دائًما من أجل إثراء الفكر اإلسالمي املستنري. 
يسري عبد الغين عبد اهللا / مصر

السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته، 
أشـكر السادة القائمني على العمل ذه اله العلميه اجلميله اليت 

تفيد مجيع شباب املسلمني، وأشكركم شكرا جزيال...
شريف / مصر

السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، 
اطلعت على أعداد جملة حراء، وانتابين فرح شديد ملستواها الراقي 
سـواء من حيث املوضوعات أو الشكل، ولسعيها التواصل مع 

كافة أفراد األمة، فجزاكم اهللا خريا وأثابكم.  
د. سعاد الناصر (أم سلمى) / املغرب

جزاكم اهللا خريا على هذا اهود.. عندما يقرأ اإلنسـان املتفتح 
قبسـات من كلمات الشـيخ املفكر فتح اهللا كولن، يطمئن بأن 

العامل اإلسالمي خبري وأن املستقبل هلذا الدين.. 
حممد / مصر

السالم عليكم وبعد، 
لقد تشرفت بالتعرف على جملتكم.. وآمل أن يكون بيين وبينكم 

تواصل يف القريب العاجل.. ووفقكم اهللا لكل خري..
أخوكم.. عبداهللا بن علي السعد / السعودية

شـكرا كثريا على هذا املوقع اجلميل، ولكم منا أمجل التحيات 
على هذه اجلهود املباركة إن شاء اهللا...  وبارك اهللا فيكم والف 

حتية لكم وملشروعكم هذا....
الصحفي رائد / فلسطني

بعد التحية واالحترام،
وبعـد، دفقات اإلميان والعلم والثقافـة واحلضارة اليت وجدناها 
يف جملتكم الغـراء املتميزة واملتفردة يف الطـرح والقضايا لتصل 
باألنسـان مبشروعها احلضاري املنشـود وعيا وقيما أود معرفة 
طريقة اإلشتراك بالة ومبلغ االشتراك وطريقة الدفع، أو مراكز 

البيع يف األمرات العربية
د. سامل بسيس / اإلمارات العربية املتحدة رأس اخليمة

السالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته.
شكر اهللا لكم مساعيكم احلميدة يف تنوير فكر املسلمني مبا تقدمونه 
من مواضيع متميزة يف جملتكم "حراء". أسأل اهللا أن يوفقكم ملا فيه 
خري اإلسالم واملسلمني، ويسدد خطاكم، فهو نعم املعني والناصر.
حممد درغازي / املغرب 

السالم عليكم، 
دمتم يف خدمة العلم واملعرفة.. وبعد اطالعي على جملتكم احملترمة، 
ارتأيت أن ال أتأخر يف مراسلتكم ألشكركم على اهودات..  

د.بلهواري فاطمة / اجلزائر 

واحة القراء



سجلٌّ يضم بني دفتيه كنوز أعظم إنسان  وطئْت قدماه الشريفتان األرض.  •
صورة غاية يف اجلمال للربدة الشريفة حتلي صدر هذا السجل.  •

صور مع شروح وافية ملَا تركه اخللفاء الراشدون من آثار عرب التاريخ.  •
متحف متنقل باآلثار اإلسالمية ال يستغين عنه سائح وال مقيم.  •

قطعة مجالية وفنية رائعة تفخر املكتبات بوجوده بني أهم كتب التراث لديها.  •

التصور العام
حراء جملة علمية ثقافية فصلية تعىن بالعلوم الطبيعية   •
النفس  أسرار  وحتاور  واالجتماعية  واإلنسانية 
القرآين  باملنظور  الشاسعة  الكون  وآفاق  البشرية 
واإلميان،  العلم  بني  وتناسب  تآلف  يف  اإلمياين 

والعقل والقلب، والفكر والواقع.
جتمع بني األصالة واملعاصرة وتعتمد الوسطية يف فهم   •
اإلسالم وفهم الواقع، مع البعد عن اإلفراط والتفريط.

تؤمن باالنفتاح على اآلخر، واحلوار البناء واهلادئ   •
فيما يصب لصاحل اإلنسانية.

تسعى إىل املوازنة بني العلمية يف املضمون واجلمالية   •
إىل  تدعو  مث  ومن  العرض،  وأسلوب  الشكل  يف 
ومراعاة  التبسيط  مع  عالية  مبهنية  املواد  معاجلة 

اجلوانب األدبية واجلمالية يف الكتابة.

شروط النشر
أن يكون النص املرسل جديدا مل يسبق نشره.  •

كحد  كلمة   ٢٠٠٠ على  النص  حجم  يزيد  أال   •
النصوص  ختتصر  أو  تلخص  أن  وللمجلة  أقصى، 

اليت تتجاوز احلد املطلوب.
يرجى من الكاتب الذي مل يسبق له النشر يف الة   •

إرسال نبذة خمتصرة عن سريته الذاتية.
ختضع األعمال املعروضة للنشر ملوافقة هيئة التحرير،   •
أي  إجراء  الكاتب  من  تطلب  أن  التحرير  وهليئة 

تعديل على املادة املقدمة قبل إجازا للنشر.
أصحاا  إىل  النصوص  بإعادة  ملزمة  غري  الة   •
نشرت أم مل تنشر، وتلتزم بإبالغ أصحاا بقبول 

النشر، وال تلتزم بإبداء أسباب عدم النشر.
خطة  وفق  النصوص  نشر  يف  حبقها  الة  حتتفظ   •

التحرير وحسب التوقيت الذي تراه مناسبا.
النصوص اليت تنشر يف الة تعبِّر عن آراء ُكتَّاا،   •

وال تعبِّر بالضرورة عن رأي الة.
ضمن  أو  منفصًال  النص  نشر  إعادة  حق  للمجلة   •
جمموعة من البحوث، بلغته األصلية أو مترًمجا إىل 
أي لغة أخرى، دون حاجة إىل استئذان صاحب 

النص.
عنها  االقتباس  أو  النقل  يف  متانع  ال  حراء  جملة   •

شريطة ذكر املصدر.
يرجى إرسال مجيع املشاركات إىل هيئة حترير الة   

على العنوان اآليت: 
hira@hiramagazine.com

املسـلمون اليوم ذكاء متعـب أو قوة إبداعيـة تعاين نزع 
االحتضار، وشـعلة نفٍس خابية، ُيِظلُُّهـْم زمان ال يأتيهم إال 
بالفواجع واآلالم، أحالمهم كوابيس رعب شـديدة الوخز، 
حضارم كنوز عتيقة يفاخرون ا ولكنهم حيجمون عن إاضها وجتديدها، 
إـم ال يدركون أيَّ ُقوى هائلة ينطوون عليها. ولكن مما يعزينا ويبعث فينا 
ـاءة ال زالت تكتب وتقول، وعقـول نرية ال زالت تبصر  األمل أقالٌم وضَّ
ودي، ونفوس ذكية سـامية ال زالت تتقدم الصفوف وتنري الطريق، وهذه 
"حراء" ذات النسب احملمدي "عليه الصالة والسالم" ال زالت تستقطب هذه 
األقالم والعقول والنفوس وتفتح صفحاا لكل من يريد اإلسـهام يف "الفتح 

اإلمياين" املنتظر من هؤالء األساتذة بأقالمهم وأفكارهم.
إن أسـتاذنا الكبري "حممد فتح اهللا كولن" بقلمه الندي املتلطف هو رائد 
األمل الباسم، والغد املشرق، إنه حيوك من خيوط اليأس نسيج الغد الذي يبشر 
به، ويدعو إليه، إنه يزرع يف األرض القفراء أشجار "السرو اإلمياين" املتفجرة 
باحلياة، واملشـتعلة بلهيبها األخضر الريان، إنه يهدم بقلمه شكوكيات كل 
متشـكك جبدوى احلياة اإلميانية عن طريق العقل والتجربة، ويشري إىل تلك 
اخليوط املتصلة بالعوامل اليت ال حصر هلا واليت هي من إبداعات اهللا جل جالله.

أما األسـتاذ "البوطي" فإنه يكتب عن أحجية املوت، هذه األحجية اليت 
حار فيها قدميا وحديثا الفالسـفة واحلكماء واألطباء. ويبني رأي اإلسالم يف 
"املوت" وكيف ينبغي أن نفهمه وأن نستقبله حني حيني األجل. وأما املفكر 
الكبري األستاذ "طة عبد الرمحن" فإنه يضع بني أيدينا طريقة للتفكري يف إجياد 
الصلة بني العلم والدين، وكيف مارسـها املسلمون القدامى وكيف منارسها 
حنن اليوم. والعامل الكبري األسـتاذ الدكتور "زغلـول النجار" يقيم صرحا 
تربويا عاليًا لتلميذ القرآن، لتربيته والعناية به، ليتخرج بعد ذلك وهو مكتمل 
الشـخصية وقادًرا على مواجهة احلياة بأفراحها وأتراحها، ومبوازنة عالية ال 
إفـراط فيها وال تفريط. مع مقاالت أخرى ال تقل أمهية عما أثبتناه هنا، غري 
أننا نعتذر لعدم متكننا من اإلشارة إليها لضيق هذه الصفحة عن االستيعاب.

إن هذه القّلة من أصحاب األقالم هم فخر املسلمني وتاجهم املتألق على 
مْفَرق رؤوسـهم، إم القوة املتحركة واحملركة معًا يف روح الفرد ويف روح 

اجلماعة، فكيف تنسى كلمام اليت صاغتها قلوم وقذفت ا أرواحهم.
إن معىن احلياة، وغاية الوجود، وقضية اجلنس البشري ومآالته يف القابل من 
األزمان، مع املعاجلات العلمية الطموح هي حماور هذا العدد من "حراء". وقد 
خاضت أقالم كتابنا احملترمني يف كل هذه األمور، صحيح أننا مل نبلغ بعد تاج 
املعرفة، غري أننا نسعى إىل ذلك، ألننا نشعر بأننا مسؤولون عن احلياة بكاملها، 

وعن اإلنسان يف أي مكان من األرض، ومن اهللا تعاىل السداد والتوفيق.. 

القوة املتحركة واحملركة...!

االفتتاحية

جملة علمية ثقافية فصلية تصدر عن:
Işık Özel Eğitim Tic. Ltd. Şti. 

İstanbul / Türkiye
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• حنو عامل الغد - فتح اهللا گولن
• ما املوت؟ - أ.د. حممد سعيد رمضان البوطي

• كيف نفكر يف الصلة بني العلم والدين؟ -  أ.د. طه عبد الرمحن
• البناء التربوي لتلميذ القرآن - أ.د. زغلول النجار
• روعة االنتساب التعبدي - أ.د. فريد األنصاري

• احلوار والفهم املتبادل يف رسائل النور - أ.د. قطب مصطفى سانو

دعوة ودعاءدعوة ودعاء

دعوة ال يردفها دعاء ال ختصب وال تزهر،دعوة ال يردفها دعاء ال ختصب وال تزهر،
فما مل نعط: ”ادعوين أستجب لكم“، وجودنا أقفرت روحنا، وأجدب قلبنا...فما مل نعط: ”ادعوين أستجب لكم“، وجودنا أقفرت روحنا، وأجدب قلبنا...

وسقطت دعوتنا يف فخ الدنيا... فكم من مرة َهزَّ دعاؤنا جوانح السماء، فتفتحت أبواًبا، وسقطت دعوتنا يف فخ الدنيا... فكم من مرة َهزَّ دعاؤنا جوانح السماء، فتفتحت أبواًبا، 
واطلت علينا لطًفا ورمحًة ووداَد.. فإذا رؤانا ربيع مزهر... وفكرنا عطاء مثمر... واطلت علينا لطًفا ورمحًة ووداَد.. فإذا رؤانا ربيع مزهر... وفكرنا عطاء مثمر... 

وأنفاسنا عطر يضوع... ودعوتنا دفء للمقرور.. وَفَرج للمكروب، وعزاء للمحزون..وأنفاسنا عطر يضوع... ودعوتنا دفء للمقرور.. وَفَرج للمكروب، وعزاء للمحزون..
فما خابت دعوة ال تنفك تتضرع حبرقة وبلوعة...  وتدعو اهللا من قلب سليم وروح منري...!فما خابت دعوة ال تنفك تتضرع حبرقة وبلوعة...  وتدعو اهللا من قلب سليم وروح منري...!

* * ** * *
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األمة تشق طريقهااألمة تشق طريقها

كسرت األمة أغالَلها... وشّقْت أقماَطها... وتسللْت مسرعة لتلتقي ذاَتها الغائبة... كسرت األمة أغالَلها... وشّقْت أقماَطها... وتسللْت مسرعة لتلتقي ذاَتها الغائبة... 
وتسترّد هويَتَها الضائعة...! ولم َتعْد تخشى العقبات... وال تهاب الموانع والـُمَثبِّطات...وتسترّد هويَتَها الضائعة...! ولم َتعْد تخشى العقبات... وال تهاب الموانع والـُمَثبِّطات...

فبَحرارة عزيمتها تفتَّتت جالميد اإللحاد...! وذابت جدران الجحود والكفران...فبَحرارة عزيمتها تفتَّتت جالميد اإللحاد...! وذابت جدران الجحود والكفران...
وبحرارة القلب واإليمان توارت التحّديات وغَدت سراًبا وهباء...!  وبحرارة القلب واإليمان توارت التحّديات وغَدت سراًبا وهباء...!  

ها هي بشرى المستقبل الواعد تلوح...  وإرهاصاته تتوالى..ها هي بشرى المستقبل الواعد تلوح...  وإرهاصاته تتوالى..
وبوارقه من وراء الغيب تومض وتومئ وتشير...!وبوارقه من وراء الغيب تومض وتومئ وتشير...!

* * ** * *
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